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Egy év története.
1.
Mint mikor álmodik az éhező, hogy eszik,
s fölébredvén, üres a gyomra ; és miképen
.álmodik

a szomjúhozó, hogy iszik, s föl-

ébredvén, ime

bágyadt

és lelke

epedez,

úgy van e nép sokasága.
Ézsáiás 29. 8,

Mióta tavalyi visszatekintő szemlémet meg-,
irtam, az egymást ért sokíéle tanácskozásokon,
megyei s kerületi gyűléseken, conventen, értekezleten, enquéten, annyit indítványoztak, annyit terveztek, hogy évek munkájába fog kerülni, míg
csak részben is keresztül lesz vihető amit kezdeményeztek.
E kezdeményezések mind abból a kétségen
kivül helyes föltevésből indulnak ki, hogy nagyobb
mérvű cselekvés, mely a változott országos viszonyok következtében felmerült egyházi bajokon
segíthetne, csak az erők egyesítése által eszközölhető.
Egyesülés ! Nagy szó oly emberekre nézv<
kikről közmondásossá vált a különcködő kem<

nyakúság, kiknek testületei is századokon keresztül
más közös zászlót nem ismertek, mint azt, melyre
a féltékenyen őrzött szabadság érzete, az önkormányzati függetlenség jelszavát írta. '
Mindamellett, tekintve a szakadozottságból
eredt s mind fenyegetőbbé váló veszélyeket, azt
kelle hinnünk, hogy m á r csak az önfentartás
ösztönénél fogva is kifakadó örömmel fogadják
az azok elhárítására tett egyesítési kísérleteket.
S mit tapasztalunk ? A közönség feltűnő
hidegséggel, föl sem vevő közönynyel nézi a
néhány szereplő embernek buzgó működését, s
mintha nem is az ő dolga volna folyamatban,
minden ember ajkán az a kérdés ül: mire való
mind e sok hűhó? Pedig tudvalévő dolog, hogy
egyházi téren mindaz halvaszülöttnek mondható,
mi a hívek kebeléhez közelebb nem fért, s azok
•'',

-

lelkes hozzájárulásában létezhetésének biztositékát
nem bírja.
Megdöbbentő tünemény, mely aligha abban
gfejtését, hogy a teendők sorrendjét eltévesztve, ütt kezdtük meg a dolgot, a hol
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végezni kellett volna, hogy az egyesülés föltételeinek papíron való szabályozásával foglalkoztunk
akkor, mikor égető szükségek közös cselekvést
parancsoltak.
Ugyan mit mondanánk oly orvoshoz, ki
betege bajának, nyilaló fájdalmainak oda se nézve,
azzal foglalkoznék, hogy pátiense háza táját,
gazdaságát rendezze, háztartása sorát és módját
megszabja, s akkorára halasztaná a tulajdonképeni
cúra megkezdését, mikor a sok időt és költséget
igénylő ama dolgok mind befejezve lesznek r
Pedig kérdem, nem ezen orvos eljárásának szakasztott mása-e, a mit mi a legközelebbi években
az egyházi téren tapasztalt bajok elhárítása céljából tettünk ?
Egyházunk ujabbkori eseményeire vetett
futó pillantás ki fogja mutatni, mennyiben talál
vagy mennyiben sántikál ama hasonlatunk.
Midőn 20 évvel ezelőtt a pátensi országos
mozgalmak lezajlása után a >:>statusquo ante<<:-be
leendő elhelyezkedés megkezdődött, mindenki
azonnal tudta, mi a teendő. Mintha a Bethesda
tava megmozdult volna, egyházunkban országszerte
uj élet pezsdült meg; az . egyházközségek, megyék
és kerületek egyenként rendezték dolgaikat, egyenkint szervezkedtek; de minthogy a keret adva,
az alapelvek megvitatva és megállapítva voltak,
a szervezkedés minden nehézség nélkül hamar
lefolyt. Minden egyházkerület, traditióihoz és helyi
viszonyaihoz alkalmazkodva, külön alkotta meg
egyházi rendtartását, és csakhamar az összes
superintendentiák közigazgatása és csekély mérvű
törvénykezése oly alakot öltött, hogy elmondhattuk a költővel:
^Facies non omnibus una,
Nec diversa tamen, qualem decet esse sororum.*

Mindnyájan a tényleges viszonyoknak és a
szabad protestáns szellemnek megfelelő módon
szervezkedtek, s ez alapon foly mai nap egyházunk közigazgatása és törvénykezése.
A jövő kor bizonyára dicsekvéssel fogja
emlegetni a rend és szabadság szép találkozásából eredt e szerencsés alkotásokat, melyek áldását csak a folyvást hangoztatott, de mindinkább
beláthatlan távolba tünő egység hiánya zavarta
meg. Minden superintendentialis gyűlés egy csomó
égető kérdést vett fel jegyzőkönyvébe, melyekről,

mint a protestáns egyetemet illetőkről egyes
egyházkerületek nem határozhattak.
Ha egymástól független testületeknek közös
teendőjük van, a legegyszerűbb mód enftek elintézésére az, hogy az egyes testületek képviselői
gyűlésbe összeülnek, és közös tanácskozás után
határoznak. így cselekedtek volt félszázad óta a
mi superintendentiáink is, mikor időről időre
tartott konventeken az egyház egyetemét kötelező
határozatokat hoztak. Időnkben is tehát, egyre
szaporodván az ügyek, melyek közös elintézésre
várakoztak, végre 1867-ben konventre gyűltek
össze az öt egyházkerület küldöttei. E konvent
azonban az akkori politikai ellenzéktől vévén
irányát, magát határozat-hozatalra képtelennek
nyilvánította, és kimondta, hogy a tanácskozásaiban történt megállapodások az egyes egyházkerületek legfelsőbb jóváhagyása alá terjesztendők.
Ennek következése aztán az lett, hogy ahány
superintendentia, annyiféle határozat keletkezett
és az egyházkerületek közti differentiák csak
kifejezettebb alakot öltöttek.
E fiasco által el nem riasztva, öt év múlva,
1873-ban uj konventre gyűltünk össze, és ismét
eredmény nélkül. A pártlogika ugyanis az autonom egyházkerületek küldötteiből alakult konventet a közakarat törvényes nyilvánítására jogosultnak nem akarta elismerni, azt állítván, hogy határozathozatalra jogosított konvent veszedelmes
ujitás volna, mert oly intézményt ékelne be egyházszervezetünk keretébe, mely az egyházkerületek autonómiáját paralyzálná. Elismerték ugyan
a közös kötelék szükségét, de ennek megteremtéséhez, mint mondák, egyedül zsinatnak van joga,
• -

Hiába hivatkoztak ezek ellenében a régi ususra,
s arra, hogy az egész jelenlegi szervezet is konventi intézkedések kifolyása, hiába bizonyították,
^hogy ha sohasem lett volna konventünk, most
kellene azt megteremteni<<r: a konvent ellenzői nem
tágítottak, s világos volt, hogy az egyház egyik
legtekintélyesebb részének jóakaratú közreműködése ez úton nem eszközölhető. A nyolc napig
tartott tanácskozás ismét puszta eszmecserének
jelentetett ki, és a határozás ismét az egyes superintendentiákra bízatott.
időközben mind érezhetőbbé vált a közös
cselekvés szüksége, és négy superintendentia kimondta, hogy határozatképes konventet kell tar--

tani; ami sokaknai már-már azt a gondolatot is
szülte, hogy tán jó volna a négy superintendentia szövetkezését az ötödik mellőzésével is kimondani, — medicina peior morbo. Akkor hangzott
fel Debrecenből az uj jelszó: >; ,Tartsunk zsinatot!
ott majd a konventet is m e g a l k o t j u k /
Tetszett sokfelé az eszme, mely az egyház
kebelében duló egyenetlenségnek egy csapással
véget vetve, elvalahára az égető bajokon segíteni
ígérkezett. Csakhogy zsinattartás nem oly egyszerű dolog, melyet egy-két nap alatt létesíthetni.
Ehhez hosszas előkészületek kellenek, s oly tényezők hozzájárulása, melyek elhatározása az egyház körén kívül esik.
Csakugyan nem kevesen voltak, kiknek egyfelől nem eleg biztosnak, másfelől szükség nélkül
hosszadalmasnak látszott a választott ut ; de el
kellett fojtani aggodalmaikat, nehogy az oly reg
óhajtott közös cselekvés roszakaratu akadályozóinak látszassanak. A legelismertebb tekintélyű férfiaknak is, tartózkodást parancsolt a kényes helyzet.
Magam részéről akártTiire raallottam volna,
csakhogy egyszer valahára az egyház számos elesett tagjain segítve legyen. Mikor azért a tiszántúli egyházkerület 1877. april 19-én és következő
napjain tartott közgyűlésén kimondotta, hogy
óhajtja és akarja a nemzeti zsinatnak minél előbbi
összeülését, én e lapok május 6-iki számában többek közt ezt irtam: ^ Nekünk utoljára mindegy,
akár konventnek, akár zsinatnak nevezik azt a
gyűlést, mely annak a mi oldott kéveszerii állapotunknak véget ígérkezik vetni, csak legyen meg
elvalahára az az egyetemes szervezet, mely mint
keresztyen alapon nyugvó mű, bizonyára első föladatanak 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."
A tiszántúli egyházkerület említett gyűlése
azt is határozta volt, hogy a zsinati előkészületek
megtétele végett oly egyetemes konvent üljön
össze, amely a zsinati ügyben teljhatalommal
bírjon és véglegesen határozhasson és intézkedhessék.
Ez szerencsés gondolat volt, mely nemcsak
az ügy létrejöhetését sietteté, de összekötő hidul

is szolgált a konvent dolgában az ideig egyetértésre jutni nem tudott superintendentiák között.
Az egyházkerületek siettek eleget tenni a
Debrecenből hozzájok intézett felszólításnak, és
még azon év őszén összeült Budapesten a zsinati
előkészületek megtételére az első >;iadhoc konvent.*
Ez hamar végezte tanácskozásait, mert nem lehetett más feladata, mint számos tagu bizottságot
kiküldeni, mely javaslatot tegyen az egybehívandó
zsinat helye, ideje, tagjainak száma, a választás
módja, s a tanácskozás sorrendje iránt és fogalmazza azon kerdéseket, melyek a tartandó zsinat
tanácskozása es határozatai ala lesznek terjesztendők.
E bizottságok munkalatai ujabb keltűek s
e lapok olvasói előtt sokkal ismertebbek, semhogy
szükséges volna azokat e vázlatos elóadasban
közelebbről jellemezni. Inkább azon, méltán megütkozessel fogadott jelensegről kell szólanom,
hogy a megjelent köteles közleményeken kivül
hírlapilag az egész ügy csaknem agyon hallgattatott.
E látszólagos közöny kulcsa az, hogy a
közönség elitélte a müvet, anélkül, hogy azon
férfiak iránti szeretete es bizalma megingott volna,
kik azt készítették, s ezert hallgatott inkább,
mint hogy a dolog fóltetlen rosszalásával a személyeket sértse.
Mikor a ^Zsinati előmunkálatok * megjelentek,
egy régi j ó barátom ezeket irta hozzám: ^Mi
kenyeret kértünk és íme követ adtak nekünk, mert
valóban az a sok paragraphus, dolgokról, melyeket az élet sokkal jobban codificált, mint e zavaros
írálygyakorlat, nemcsak hogy hiába vágja a levegőeget, hanem, a mint a nagy bizottság tárgyalásai
kimutatták, positiv kárt is tett, mert az egy jó,
aminek eszközlése végett az egész munkálat keletkezhetett, t. i. az egyházkerületek közt létesítendő szorosabb kapcsolat, nemcsak, hogy el
nem éretett, hanem attól távolabb estünk mint
valaha, sőt uj szakadást is láttunk keletkezni stb.*
Ilyen volt a közhangulat, midőn a mult év
elején e lapok 10 —12. számaiban T ö r ö k Pálnak
azon epochalis cikke jelent meg, melyet találóbban nem lehet jellemezni, mint ha azt mondják
róla, hogy egy ember fejében íormulázott közvélemény nyilatkozott soraiban. Hatalmas szózat
az, melynek visszhangját az általános hallgatás
csak még erősebbé tette.

A tettek embere, ki a dolgokat mindég
gyakorlati oldalukról ragadja meg, a kérdést
különösen kivihetősége szempontjából taglalja és
biztos tapintattal rámutat egyfelől a zsinattartás
siettetésének közjogunk vallásra nézve szégyenletes elmaradottsága melletti veszélyeire, másfelől
kijelöli azon tényleges ügyeket, melyekkel ez
idő szerint közösen foglalkozni első sorban kötelességünk. — O látja az egység megalkotásának
szükségét s azt inkább mint akárki, szívből ó h a j t j a ;
de a helyett, hogy annak formulázásával kezdené
a munkát, mi a részek féltékenységének felköltésére vezet, mindenek előtt oly dolgok közös
elintézését sürgeti, melyek közelebb hozván az
érdekeket, közelebb hoznák egymáshoz a szíveket is, es útját egyengetnek a majdan annak idejében összeülendő zsinat szerencses sikereinek.
Sokakat bámulatba ejtett, nem keveseket
bántott a hév, az indulatos hang, melylyel a különben körültekintő, ok nélkül vagdalkozni, sértegetni nem szokott a g g férfiú nézeteit ez alkalommal fejtegette; feltűnt, hogy cáfolhatatlan érveléseit oly maró gűnynyal kisérte, mint ha személyek
ellen küzdene, holott tudvalevőleg az ellennézetüek mind megannyian ügyfelei, barátai, kikkel
szemben kíméletet inkább mint bántani akarást
sugalmazhatott szive. — Bizonyára nem is személyekre céloznak azok a keményen hangsúlyozott megrovások, mint inkább az azok által megindított munkálatokra, és semmi sem természetesebb, mint az ügyért lelkesülő ember hevesebb
fölgerjedése, mikor tudva, hogy ész és tapasztalat
részén vannak, a dolgokat mégis szent meggyőződésével ellenkező irányban látja folyni. ^Az
elkeserített hazafiság érzelmei — mondja a szelidlelkű Kölcsey —• nagy jogokat adnak, csak
erős kebelben lángoljanak.*
Helyet is engedett csakhamar az ügy józan
megfontolása a személyes apprehensióknak és a
lelkes felszólalás nem maradt eredmény nélkül.
A zsinat ugyan kis időre tán el fog odáztatni, —
mert hiszen ha — a mint fentebb láttuk —
csonka konventtől visszariadtak, még kevésbé
fogják csonka zsinat létesitését akarhatni; de
már az utolsó, mult évi sept. hó 10 - 13.' Debrecenben tartott konvent csakugyan figyelmét azon
gyakorlati kérdésekre is irányozta, melyek az egy-

házkerületi jegyzőkönyvekben, közös elhatározás
alá tartozókul voltak felhalmozva.
E tárgyak sorrendjének egybeállítására kiküldött bizottság jelentését beadván, azok elintézése, melyek halaszthatlanoknak véleményeztettek,
mint a tanügy rendezése, magyar protestáns egyetem ügye, az országos domestika szervezése,
vallási és tanügyi sérelmek orvoslásának eszközlése stb azonnal folyamatba is tétettek, mások, mint
a bibliafordítás ügye, a két prot. felekezet közötti
viszony megállapítása, a népességek aránya szerinti jogok és kötelességek meghatározása stb.,
későbbi gyűlésen leendő tárgyalásul jelöltettek ki
Ez uton sikerült végre valahára a kezdet
nehézségeit legyőzni, s az ügyet oly irányba terelni, mely ha valamivel későbbre is, de biztosan
elvezet az óhajtott célhoz, mert a superintendentiák egyakaratu őszinte hozzájárulását s lelkes
közreműködését biztosítja.
Ballagi Mór.

ISKOLAÜGY.
A miskolci h. h. főgymnasium múltja és
jelene főbb vonásokban.
A miskolci h. h. főgymn. keletkezése a XVI-ik
század utolsó tizedére esik, midőn Miskolcon a reformált
vallásra tömegesen áttértek és a hívek egyházat, iskolát
alapítottak.
Az egyház, miként az iskola, szellemi és anyagi
ügyeit 1577-től egész 1735-ig, tehát 158 éven keresztül
Miskolc város elöljárósága vezette, a megválasztott
lelkészszel, később lelkészekkel és tanítókkal együtt,
a borsodgömöri ref. egyházmegye felügyelete mellett.
Ezen egyházmegye egyik volt azon négy esperestség közül, mely a tiszamelléki egyházkerülettől
elszakadt, a püspöki igazgatás gyűlölete miatt, a hierarchiára vezetőnek tartván azt, és el is volt szakadva
egész 1734-ig, a mikor a magyarországi ekklézsiak
négy superintendentiára osztatván, királyi beleegyezés
és rendeletnél fogva, a borsodgömöri esperestség is
püspöki igazgatás alá került.
A tanítók jutalmazásáról s dijazasaról a fentebbi
egyházmegye »Partialis Synodusa* intézkedett. — Ez
határozta meg 1678. február 9-én a miskolci ref. egyház
parochiáján tartott „Partialis Synoduson*, a hol BorsodGömorvármegyék előkelő világi- és egyházi férfiai
voltak, a miskolci polgármesterrel és hitesekkel együtt
a miskolci iskolában fizetendő tandijt is, hogy az abcéárius gyermekektől a rudimentáig, úgyszintén a poétától,

orátortól, logikustól mennyi vétessék, különbség tétetvén
a helybeliek és vidékiek között. Ugyancsak itt tétetett
intézkedés a deákokról is, kiknek száma 1730. jan.
30-án 25-re szállíttatott le, kik philosophiát, theologiát,
mathesist tanultak művelt tanítóktól. A deákok részére
házról-házra főztek egész 1774. dec. 27-ig. Az élelemmel ellátott deákok egyházi és iskolai kötelességeket
végeztek; a jelesebbek időközönként az alsóbb osztályokban tanítottak, segédekül alkalmaztattak és az iskolai épületben e célra készített szobákban laktak. Az
illető ^Partialis Synodus* határozata igazolja teljesen
azt, hogy a miskolci iskola már 1678-ban a szó teljes
értelmében »Illustre gymnasium" vagyis kis collegium volt.
Az 1735-ik évtől fogva Miskolc város elöljárósága
számos világi teendői miatt, a ref. egyház és iskola
ügyeinek kormányzatával felhagyott, az egyház és iskola ügyeinek vezetésével egy ^curatoriale consistoriumot(< bízott meg. Ily »curatoríale consístorium* intézkedett 1735-ben a düledező iskolai épületnek helyrehozásával is, melyet az egyház minden felsőbb helyre
tett jelentés nélkül újra építeni kezdvén, annak építésétől 1736. május 3-án kelt magistratualis fiskális által
szerkesztett intő levélnél fogva eltiltatott és tömérdek
aggodalmak után a helytartó-tanácshoz s a felséghez
tett folyamodásokra jött resolutiók után az építkezés
folytatása 1737 -ben megengedtetett. De a gymnasiumi
épület oly alakban és nagyságban, melylyel az 1879. jul.
10-ig bírt, csak 1797-ben végeztetett be, melyet az
iskola falazatán levő chronostikon tüntetett elő, mely
is ez volt:
ArtlbVs IngenVIs VotIVa et
reLLIglonl
FLoret nVtrICIIs flnlbVs
apta DoMVs.
Az 1737-ik évtől fogva a miskolci ref. egyház
főgondnokai, különösebben pedig segédíőgondnokai és
iskolakormányzói ügyeltek a főgymnásium szellemi és
anyagi ügyeire, a reformált egyháztanácscsal együtt,
az egyházkerület főfelügyelete mellett. De az egyháztanács a későbbi években belátván azt, hogy az iskola
szellemi ügyeinek vezetését egy, körülbelől 250 tagból
álló egyháztanácscsal vezetni, kormányozni, célszerűen
nem lehet, a főgymnásium szellemi ügyeinek vezetésével saját kebeléből választott, s szakavatott tagokból
álló »iskolai tanácsot* bízott meg, melynek élén az
iskolakormányzó áll.
Ezen iskolatanácshoz terjesztetnek az igazgató
elnöklete alatt működő tanári iskolai szék fontosabb
ügyei s anyagi kérdései, melyek az iskolai tanács által
vagy eldöntetnek vagy ajánlólag terjesztetnek az egyháztanács elé végeldöntés végett, — a mennyiben az
egyháztanács a kiválóan fontos tárgyak elintézését, a
főgymnasiumi jövedelem és alapítványok gondozását,
kezeltetését saját magánál hagyta. Az egyháztanács a
főgymnásium állásáról évenként a főtiszteletű tiszánin-

neni evang. ref. egyházkerületet értesiti. A koronként
belszervezetében felmerülő s illetőleg előjövő gyökeres
reformokat hozzá felterjeszti. A tanügy fontos kérdéseiben a főgymnásiumi tanári kar által készített tanterveket részére megküldi a főgymnásiumi igazgatóság
utján.
Mivel a nevelés és közoktatás koronkénti fejlődését s igényeit kiválólag a tanári kar van hivatva figyelemmel kisérni s ugy szintén saját tanügyi helyzetét is
másokéival összehasonlítani, e tekintetben fontos mozzanatot jelezhetünk iskolánk életéből. A tanari kar tapasztalván azt, hogy iskolai épületünk nagyon ódonszerű, helyiségei és tantermei pedig szűkek, nem elég
világosak, természettani, vegytani, természetrajzi, történelem-földrajzi eszközeink rakáson hevernek, mig más
előkelő tanintézetek már e tekintetben az ódonszeruség
leplét lerázva a kor igényeihez képest alakíttattak át,
rendeztettek be, 1877. julius 17-én egy »Memorandumot* készített és terjesztett be az iskolai tanács elé.
A memorandum kiterjedt az iskola múltjára, anyagi és
szellemi ügyeinek rendezésére, kiterjedt az iskolai épület átalakítására, s részben újból való kiépítésére.
Az iskolai tanács örömmel fogadvan a tanári kar
emlékiratát, azt egyhangűlag magáévá tette és az egyháztanács elé terjesztette. Az egyháztanács a tanári
kar emlékiratában előadott okokat és körülményeket,
Soltész Nagy Albert segédfőgondnok úr elnöklete
alatt s előterjesztése mellett, minden oldalról megfontolván és igen fontosaknak találván, az ősi iskolai épületnek részint átalakítását, részint délkeleti irányban kiépítését elhatározta. Az iskola átalakításának hire Miskolc város közönségét annyira érdekelte valláskülönbség nélkül, hogy az iskolai és egyházi elöljáróság egy
vallás- és felekezetnélküli bizottságot alakított az átalakítás és szervezés munkálatainak keresztül vitelére,
melynek elnökei : Kun Bertalan superintendens, királyi
tanácsos és Szathmáry Király Pál urak lőnek, jegyzőjéül pedig egyhangűlag Molnár Bertalan borsodmegyei
aljegyző űr kéretett fel. A vallás- és felekezeti különbség nélkül megalakűlt bizottság megbízása folytán az
igen tisztelt elnökség és jegyző aláirásaikk al »a miskolci
evang. ref. főgymnásium
átalakítására
és szervezésére*
kívántató segélygyüjtés eszközlése végett, felhívás küldetett szét az országba, melyet a magyar kir. belügyministerium 1877. okt. 29-én 44565-ik szám alatt kelt
leiratában engedélyezett is.
A felhívásnak a nyommasztó időjárás és országos
csapások között is szép eredménye lön, a mennyiben
iskolánk a buzgóság és áldozatkészség forrásaiból,
melyek több mint két századon át táplálták, élesztették,
buzdították, mintegy 10,000 frtnyi kegyadományban részesittetett.
Az egyházi és iskolai elöljáróság a jótékony adakozók és pártfogók előtt tett igéretét mielőbb teljesíteni óhajtván, egy szűkebb körű bizottságot bízott meg
az ősi iskolai épületnek átalakításával és részint újból

való kiépitésével. A bizottság elnöke Bizony Tamás iskolakormányzó úr volt, ki tanintézetünk szellemi s anyagi
ügyeinek vezetését mar számos éven át ernyedetlen
buzgalommal, önzetlen, jóakaratú szívvel és lélekkel
folytatja. A bizottság Borosovics János építőmesterrel
az előlegesen készített tervrajz és költségvetés szerint
megegyezvén, az építés 1879. julius 8-kán megkezdetett és 1879. november 22-én be ís végeztetett szerencsésen, egy évi jótállás mellett, a nélkül, hogy
növendékeink az 1879/80 ik iskolai év elején a tanórák látogatásaban korlátoztattak volna vagy az építkezés a tanári kar működését legkevésbé is hátráltatta volna. A jótékony adakozóktól bejött összeg nem
fedezhetvén az épitési kiadásokat, a főgymnasium alaptőkéjéből is elköltetett 3000 frt. o. é., mely az egyháztanács hatarozata szerint, mindenesetre visszapótolandó, a mennyiben a tanári dijalapból vétetett fel.
(Vége következik.)

Halmú

Gyula,

igazgató.

TARCA.
A protestáns árvaházban a karácsonyest
alkalmával tartott beszéd.
T. gyülekezet! Különösen ti, kedves gyermekek !
Jézusnak, a legnagyobb emberbaratnak nevében s örömtől sugárzó arccal gyülekeztünk össze ez ünnepélyes
alkalommal, hogy megemlékezzünk a szeretet nagy
mesterének születéséről, születése altal az emberiségre
szétáradt áldasokrol s hogy közelebb a szeretet és jótékonyság oltáránál részvevő szivünk magasztos érzelmeit s gyermeki halankat Isten előtt bemutassuk.
Nagy volt a nyomor, nagy volt a lelki szegénység
a földön; de megszületett a Krisztus, kinek végetlen
szeretete a szerencsétlen szenvedők iránt fölszaritá
lassankint a könnyeket s levevé a fájdalom terhét az
alatta görnyedők vállairól. Oh, napjainkban is nagy
a nyomor, megmérhetetlen a szenvedés : ki szabadíthat
meg ettől bennünket, hanem ha a Krisztus, a krisztusi
szeretet ?!
Avagy nem ezt bizonyítja-e a jelen óra is ? Mi
gyűjtötte ide ma e díszes közönséget ? Ugy-e bár, a
szeretet? a szeretet, melyet Krisztus vallása ültetett az
emberi szívbe, hogy azt szánalomra, részvétre indítsa
a szerencsétlenek nyomora iránt ? — És minek köszönhetjük ez ajándékokkal dúsan megrakott asztalt ? Ugy-e
bar azon Krisztusi szeretetnek, mely pártul fogja a
szegényeket, gondviselő karjaira veszi az árvákat s
mindent elkövet, hogy oszlassa a szenvedést, felejtesse
1 fájdalmat, sőt örömre hangolja az elhagyatottságuk
érzetében sokszor bánatos lelkeket?
Boldogok ti; kedves gyermekek ! kiket karjaira

ölelt a Krisztus szellemétől vezérlett emberszeretet, s
édes otthont készített számotokra. Ismét mondom,
boldogok vagytok ! Oh ne mondjátok azt nekem:
hogyan lehetnénk mi boldogok, mikor árvák vagyunk,
mikor nélkülözni vagyunk kénytelenek az édesatyai, az
édesanyai szeretet melegét ? Oh ne mondjátok. Gondoljátok meg csak : mennyien, de oh édes istenem,
mennyien vannak, kik nálatok sokkal, de sokkal nagyobb
árvák, sokkal szerencsétlenebbek. És itt engedjétek
meg, hogy elbeszéljek egy történetet.
Ezelőtt épen két hónappal, vékony ruhacskaban,
fazva és reszketve a hidegtől, egy 9—10 éves leánykát lattam ülni egy utca szegletén. Keservesen sirt
szegény s én megszólitam : s Miért sírsz te kis leány,
miért nem mégy haza, hisz már esteledik, eltéveszted az utat s aztán meg hideg is van.® S ő
tovább sirva kezdé panaszolni : »E kis kosárban gyümölcsöt árultam, házról-házra járva egész nap ; szerencsés is voltam, mert mind eladhattam ; de mikor meg
akarom számlálni, hogy mennyit kerestem, nem volt
egy krajcár se a zsebemben : mind elvesztettem. Most
félek haza menni, mert a nénikém nagyon haragos,
tudom, hogy megver, a miért a pénzt elvesztettem.*
j,Hát neked nincs édesanyád ?' kérdém. »Oh barcsak
volna! de nincs sem apam, sem anyám ; apámat soha
nem ismertem, a mamám pedig meghalt, mikor még
nagyon kicsiny voltam. Most a nénikével lakom, de
nagyon szegények vagyunk, azért hat utána kell nézni
nekem is, hogy valamit keressek.* »Hat iskolába
nem jársz? 4 kérdém. „Oh nem, uram, feleié ő, pedig
szeretnék, mert csak egy-két imádságot tudok, amire a
nénike tanított. 4
— Szegény kis leány ! gondolám magamba, kétszeresen, háromszorosan is árva vagy t e ! Szülőid
nincsenek; a ki gondjaiba vett is, jóformán arról is
neked kell gondot viselned s míg tested egész nap
ázik, fázik, éhezik : lelked és szived egészen parlagon
hever s ha felnősz, a bún mily hamar foglyul ejthet.
Lássátok, édes gyermekeim ! mily nagy a különbség köztetek és ez arva kis leány sorsa között. Ti is
árvák vagytok, azt jól tudjatok ; de ime nem alítok,
nem fázódtok az utca szegletén ; a jó Isten, az árvák
és özvegyek atyja, kegyelmesen gondot visel ti rólatok ;
kiküldi a szeretet angyalait, kik mig egyik kezükkel
fáradhatlanul munkálkodnak, hogy megépítsék számotokra a menedéket adó hajlékot, a másik kezükkel
nem szűnnek meg naponkint édesebbé tenni az árvasag
kenyerét s letörülni szemeitekről a bús könnyeket.
Ti is árvák vagytok; de mennyi jó és nemes szív
őrködik felettetek, hogy lehetőleg semmiben szükséget
ne szenvedjetek. Ti is árvák vagytok ; de nem kell
bolyongnotok minden vezérfény nélkül a tudatlanság
sötétében; nevelnek , tanítanak titeket; azt akarják,
hogy ti is keressetek, gyűjtsetek valamit, hogy keressetek, gyűjtsetek lelki kincseket, a vallásnak, a tudo-

mánynak kincseit, miket sem el nem veszthettek, sem
tőletek el nem vehetnek.
És ha közelebb e díszes gyülekezeten végig tekintetek, ha meggondoljátok, hogy előkelő úrnők s
magas állású férfiak mennyit futottak, fáradtak azért,
hogy most ime ajándékokkal dúsan teritett asztalt s
ez áldott karácsonyestén boldog örömöket szerezzenek
számotokra : oh nemde szivetek megtelik igazi örömmel, nemde megtelik hálás érzelemmel a jó Isten s a
nemeskeblü jóltevők iránt s ajkaitokon önkénytelen
ellebben a szó: Oh istenem ! mégis csak boldogok
vagyunk mi ? !
De ne feledjétek kedves gyermekek, boldogságotok közepette se feledjétek el soha, hogy mindez
örömet és boldogságot első sorban a ti legnagyobb
jóltevőtöknek, a Jézus Krisztusnak köszönhetitek, Jézusnak, kinek áldott születését holnap ünnepeljük, de már
most is, örömmel hirdetjük és emlegetjük. Ne feledjétek,
sőt véssétek ez alkalommal is mélyen szivetekbe, hogy
a Jézus születésével tűnt föl a szeretetnek ama csillaga,
mely az embereket, mint testvéreket, Istenhez, a minden
emberek atyjához vezérlé ; ne feledjétek, sőt tanuljátok
meg mind jobban-jobban, hogy Krisztusé, az ő vallásáé,
a keresztyénségé az érdem, ha terjed e földön a szeretet és jótékonyság, ha kevesbedik a nyomor, ha
könnyebben enyhül a szenvedés és fájdalom.
Azért, kedves gyermekek, ha hálások akartok
lenni a számotokra készített örömökért : válasszátok
ma legfóbb tanítótokul ama jó mestert, a Jézus Krisztust, aki megtanít titeket, szeretni istent, a ti legjobb
atyátokat és bízni ő benne egy egész életen á t ; megtanít titeket, szeretni az embereket és hálásaknak lenni
azok iránt. Igen, — ez az utolsó szavam ti hozzátok,
keressétek és kövessétek e legfőbb tanítót, a Jézus
Krisztust, tudván, hogy ő az út, az igazság és az élet.
Oh örvendezzetek és Örvendezzünk mindnyájan ez
istenember születésének, ki annyi áldást, annyi örömet
hozott a világra. Hozsánna! hozsánna! Áldott, oh
áldott, ezerszer áldott, a ki jött az Urnák nevében ! Ámen.
Lévay

Lajos.

KÖNYVISMERTETÉS.
Evangyéliomi lelkészi tár. Szerkeszti és kiadja Celder
Márton. Főmunkatársak : Láng Adolf pestmegyei evang.
esperes, Gulyás Lajos nagybányai reform, lelkész. Első
évfolyam, 1-ső füzet. Nagybányán,
nyomatott Molnár
testv. könyvny.
1880.
Ez cime azon füzetnek, mely, mint a »Figyelő*
melléklapja a jövő évben 12 füzetben fog megjelenni
s 1 összesen 56—60 prédikációt tartalmazand. Ára a
4
előfizetőinek egész évre 2 frt, másoknak
s Figyelő

A lelkes és harcedzett szerkesztők, mint missionáriusok lépnek fel s dolgozatukkal a »vallásos közöny ősség s az égiekkel nem gondolás® sivatag pusztájába
kiáltják: »egyengessétek meg azúrnak útját*-! Előszavukban mondják: s Minél inkább nő a keresztyén vallás
örök igazságait kicsinylők serege, városban, falun, mü
veltebb vagy egyszerű gyülekezetekben, annál nagyobb
gondot kell fordítanunk a predikálásra, az evangyéliom
által a lelkek térítésére. Azért a lehetőleg jó, bibliai kenettel irott, az ész érettségére, a sziv megnyerő jóságára,
a hit bensőségére mutató egyházi beszédek, azok által,
kik a hitben gyarapulni s másokat is gyarapitni kíván
nak, hisszük, mindig kedvesen fogadottak lesznek.* —
Adja isten, hogy ebbeli reményök teljesedésbe menjen
s a prot. vallásos közönség gyámolitásaban részesülvén
felhívásuk, ne legyen kiáltó szó a pusztában ! A támogatást megérdemlik nemcsak azért, mert a mit igémek.
azt teljesitik is, hanem azért is, mert jótékonyságot
gyakorolnak, s az Isten igéjét oda is el akarják juttatni,
a hol nincs, a ki azt hirdesse. Valóban megható a főszerkesztő eme zárszavait olvasni : „Jelen első füzetünkből a moldva-oláhországi missióban lévő s egykor általunk gondviselt következő atyánkfiainak küldtünk példányokat : Ploestre, Pitestre, Tirgovestre, Krajovába, Galacra, Brailába, Szászkutra, Domnyestre, Turnu-Szeverinbe, Foksánba, Konstantinápolyba, Andrásfalvára, azon
kéréssel, hogy a hol rendes lelkész nincs, a vasár- és
ünnepnapokat megszentelni, hitben és szeretetben gyarapodni gyűljenek egybe kedves atyánkfiai szerény hajlékukban, imádkozzanak s olvassanak fel egy-egy prédikációt ; ha templomba nem mehetnek, tegyék házukat
templommá, Isten dicsőítésére s a Jézus Krisztus
evangyélioma által hontalanságukat elviselhetővé 4 Itt
nem haszonlesésről van szó, itt Isten országának terjesztése céloztatik. Mit fényesen igazol a szerkesztő
j
ama felhívása is, hogy a slavoníai és bánáti missio ve
zetőit és a szórványos helyek közelében működő lelkész-társakat kéri, miszerint neveznék meg azon buzgó
hitrokonokat, kikhez a ,Lelkészi Tárt® eljuttathatnák, _
hogy házi istenitiszteleteiken egy-egy épitő s Isten di
csőitésére buzditó, egészséges egyházi beszédet olvashassanak. Az ilyen kegyes vállalat megérdemli ugy anyagi,
mint szellemi támogatásunkat.
De lássuk a jelen füzet tartalmát. Először is Celder Márton ismert ékes tollával találkozunk; ugyanis
van tőle egy karácsonyi beszéd : „ a Jézus általi örömről 4 és egy uj-esztendei : »a bepecsételt könyvről 4 . (Jel.
5, 2.) Mind a kettő szép, épületes, de kivált az utóbbi
megragadó, practicus, hogy úgy mondjam : plasticus. A
beszédek végén van 5—7 erősítő szentírási idézet. —
A harmadik beszéd: Luk. XVII. 10. felett. »emberi
hivatásunk dicső és felséges volta 4 , Medgyes Lajostól
van ; szép philanthropicus beszéd. Ezután következik
a másik téritő és gyűjtő : Láng Adolf-nak 1. Kor. 13,
13. felett mondott következő farsangi tanítása: »hitvestársi tulajdonok, melyek után boldog házasság várI
•
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tüzes szekerét. Szerettem -volna bővebb kidolgozást;
ható.® Rövid, alkalmi, alapos szó, mely a vallásossálátni
azt az oltárt, pálcát, bárkát, szekeret s rajt a
got, a szeretetet s reményt köti a házasok szivére. Következik egy »közönséges* prédikáció, Gulyás Lajostól, hívek seregét. Harmadik tárgya a közlönynek ismét
egyházi beszéd Advent i-ső vasárnapjára. Alapige
Példab. K. XXVI. 12. felett: »a bölcseségében elbizakodott emberről," melyben az ilyen önhitt emberek, Máté III. r. 3. v. egy névtelen munkatárstól. A főtétel:
Egyengessétek az urnák utait. Részek : 1. Sziveitek
elevenen, részletezve ostoroztatnak; olvasva is hatást
belsejében. 2. Családi életetek körében. 3. A közokoz. Végre a főszerkesztőtől egy, „az úr sz. asztaügyek terén. Advent i-ső vasárnapjára nem változlánál 4 karácsonykor mondott rövid, épületes megszólítás.
Mutatványokat, szemelvényeket, hely szűke miatt, nem
tatnám a textust. Gyönyörűbb nem lehet, mint a
közölhettem az életrevaló munkából. Szabadjon még mely adva van Máté 21. r. 1—9. v. Ez alapon is lehet
csak azt fölemlítenem, miszerint a jövő számokban több ugy szólani, mint szerző. Sőt itt több van adva a gonjeles veterán egyházi szónoktól, mint pl. Cékus István dolatból. Mert irva van. hogy a te királyod jó neked.
superint,, Dobos János, Fördó's Lajos, Révész Bálint Pedig ez fontos Advent i-ső vasárnapjara, mikor az ur
püspök és Sárkány Sámueltől fog a szerkesztőség doleljöveteléről áll tisztemben szólani. Milyen király ő r
gozatokat közölni. Különben a füzetek érdekességét Ki egyesíteni akar bennünket, a kik széthúzunk az ő bifogják emelni : a lelkészi hivatal körébe vágó tanácsok
rodalmában. Milyen király ő ? „Nem azért jöttem, hogy
s egyházügyi kérdésekre adott feleletek, a fiatalok nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak® — mondja
számára utasítások.
maga az adventi király. Különben symmetrikus kis
Az egészséges vállalatnak hoszszú életet kívánunk. beszéd.
Van e számban még egy „urvacsorai 4 beszéd;
Melcer Gyula,
„halotti imák 4 (család-apa és család-anya felett), Nagy
acsai ev .lelkész.
Lajos, magyaratádi ref. lelkésztől. Itt nem fordul elő
Protest. Pap. Gyakorlati szakközlöny. Szerkesztik : Lág~ az az állítólagos hiba, melyet az i-ső szam ismertetésénél
Bierbrunner Sánthának szemére vet, hogy elmélkedést
ler Sándor és Kálmán Dezső. 11. és 111. füzet.
1879.
is vegyített imái közé.
Általánosságokba nem bocsátkozom.
A kéz
Én is osztom azt a nézetet, hogy az ima egy oly
alatt levő közlöny szükségességét hangsúlyozta Bierőszinte beszélgetés Istennel, midőn a sziv teljességéből
hrunner Ouc?tá\/ úr, mirlnn az e l s ő s z á m o t e lap ha- s z ó l j o n a s z á j . De ezzel még nincs kizárva végkép,
sábjain a t. olvasó közönségnek bemutatta. Különben hogy elmélkedni az imában nem szabad. Sőt elmélkedis haladásról csak ott lehet szó, a hol a kész minták hetem, csak ne monologizáljak. Hanem tartsam szem
magok választékosságában feküsznek előttünk. Itt is- előtt, hogy elmélkedésemet az Istennel azért tartom,
merhetünk
gyöngéinkre, melyeket az adott példák hogy ő feleljen rá. A minthogy felel is, midőn a lelután tökéletesbithetünk. Itt ismerhetünk tehetségeinkre, kész a szt. Írásból Isten vigasztaló szavait keresi ki s
melyeket öntudatosan tovább fejleszthetünk.
csepegteti a fájó sebekre.
. -;>;•.
A 2-ik szám tartalmát megnyitja egy érdekes cikk,
Találunk
még
a
2-dik
számban
»Adventi
fohá„cura pastoralis 4 cim alatt, egy ref. pap tollából a tolnai szok 4 cim alatt, a mi lantos barátunktól, Sántha Káegyházmegyéből: Ő is, mint egykor Lang, a lelkészi rolytól, gyönyörű dallamos verseket Máté 21, 1—9. és
kathedrára mutat, és azt a királyok trónusa mellé he | Máté 11, 2— iq. v. felett.
lyezi. Hogy fontos szerepe van az egyszerű emelE második számban is nyitva a „lelkészi iroda?.
vénynek, ki merné kétségbe Vonni r így bizonyára an- A halotti anyakönyvek vannak kiterítve. Folytattatik a
nak is, ki e helyen az örök Isten igéjével kezében az
„viszálkodó házasokkal való bánásmód. 4 Nyilt levélben
oda fenn valókra mutat. Az oltár körül forgalódó higratulál a szerkesztőségnek Laukó Károly.
vatott szolgáit az urnák, ösztönzi cikkező, hogy minVégül vannak az i-ső számban feltett kérdésekre
denben hű sáfároknak találtassanak. Részletekbe nem boa beérkezett feleletek, valamint ujabb 3 kérdés a'gyacsátkozik, azt jövőre tartja fenn, á mikor szándéka bekorlati lelkészet köréből.
szélni a papról: a templomban és á világban, hivei
A 3-dik sz. tartalma elég választékos és gazdag.
között és más emberekkel Összeköttetésben. Az egész
Az i-ső tárgy benne: Karácsonyi egyházi beszéd, Lécikk talpra esétt kis munka. Dicséretére válik a szervay Lajostól. E beszéd elmondatott Budapesten, 1878.
zőnek.
dec. 26-án. Gyönyörű kis beszéd, mely tárgyalja Jézus
Ezt követi : „őszi egyházi b e s z é d \ Szabó József, jövetelének célját, mire szerző így felel : Ő az ut, az
szalonnai ev. ref. paptól. Mint maga beismeri *alatt,
élet és igazság. És mind a 3 részt sikerrel fejti meg.
az alapeszme és felosztás Gerockból van véve. Alap-'
2-ik t á r g y : az év utolsó estéjére szóló beszéd,
igéje: Zsid. n . r. i —10. T á r g y : „Ne félj halandó Gyurátz Ferenctől. A haldokló év hattyúdalát lesi el
ember, csak higyi! * akkor fel fogod találni szegény há- az esztendő utolsó estéjétől, a midőn figyelmeztet: 1.
zadban: i Abel imaoltárát ,2. Ábrahám vándorpalcáját (a Nincsen itten nekünk maradandó városunk. 2. Térjetek
hitet) támaszul, 3. Noé szabadító bárkáját, 4. Enech meg, mert elközelget az Isten országa. 3. Áldjátok az

urat, mert jó ő és az ő irgalma megmarad mindörökké.
Kedvesen csengnek fiilünkbe az egész beszéden végig
vonuló szép hasonlatok, költői szólamok. Jól esik különösen az év végén az a vallásos melegség, mely az
egésznek hamvat ad, hogy széppé lesz, mint a gyümölcs.
3. Újévi egyházi beszéd. Néhai Schneider Károly
apáti lelkész beszéde. Igazi érett gyümölcs, bár itt csak
fordításban élvezhetjük, mert eredetileg németül volt
irva és mondva. A kinek az az óhaja volt a lap keletkezésekor, hogy a szerkesztők hozzanak elő régibb dolgokat is, im itt van, még pedig egyike a legjobbaknak. A
102. Zsolt. 25 — 28. versét veszi alapigéül s erre épiti
uj évi beszédjét. Szeretném az egészet közölni. De hiába, itt csak ismertetni lehet. A tárgy ez: Földön állandóság nincsen. De változhatlan az Isten. Ebből folyólag
biztat: 1. Azért bármely csapás érjen, a mi szivünk mit
se féljen. 2. Folyjon arcunk verejtéke munkában : —
kenyér a bére. 3. Gyűlöljük a bűnt, a vétket, így
érhetünk boldog véget.
4. Két esketési beszéd. Egy közülök közönséges,
a másik alkalmi. Laukó Károlytól. Mindkét beszéd csinos és tartalmas.
5. Karácsonkor
(Luk. 2. i —14.) Fohász, Sántha
Károly tollából. Egyik sor szebb, mint a másik.
Ide irom az első versszakot:
»Felséges Isteni hogyan ünnepeljem
Méltóképen ezt a nagy ünnepet ?
Kifejezni nem birja nyelvem,
A mi most ugy áthatja szívemet,.
Örömkonyekben fürdik a szemem,
Kezem s szivem hálára emelem !
E nap nyitá meg kárpitját a menynek
Dicsőség a magasban Istenemnek!*
6. Ima (az ó év utolsó estéjén), Kottler Ottótól.
Benne átfutja a multat s bele néz a jövendőbe, hol Istent látja, s annak segítségét, áldását kéri. Nem hágy
fenn kívánni valót, mit még mondani kellett volna. És ;
a mit mond, annak nyelvezete könnyű. A mondat ok rövidek, mi az imában egyik főkellék, hogy
igy a kik velem, utánam mondják, könnyen követhessenek, mert különben az áhítatosság zavarva van.
7. Lelkész iroda. Anyakönyvek vezetése. Házasultak anyakönyve. Correct a minta. Követésre ajánlható.
8. A lelkész a betegeknél. Cura pastoralis. 9.
Különfélék : A) Feleletek. B) Ujabb kérdések.
Nem túlozok — azt hiszem, — midőn nyilvánítom,
hogy a „Prot. Pap® társszerkesztői nem fognak szégyent vallani vállalatukkal. Munkájok méltó a támogatásra.
Bognár Endre.
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BELFÖLD.
Pusztulunk, veszünk!
Dec. 6-ika a romlás és végpusztulás napja volt,
a Fehér-Körös balpartján, Fekete - Gyarmat, Nagy-Zerénd és Bél-Zerénd tisztán ref. vallású községekre nézve.

Ez utóbbi teljesen Szeged sorsára jutott. E község,
illetőleg egyház 40 évi hű szolgálatban megaggott lelkésze tehát ekklézsia nélkül maradt, mert a b.-zeréndi
egyház, mint anyaegyház, a régi helyén, többé fel nem
épül soha.
Szabad legyen nekem, ez egyház és becsületben
megőszült agg lelkésze iránti mély érdekeltség és őszinte
részvét szülte nézeteimet e lapok hasábjain közrebocsátani.
Nézetem szerint B.-Zerénd a hozzá igen közel
eső, emelkedett fekvésű Vadász közvetlen közelében
volna felépítendő. így, az eddig két község és egyház
egy községgé s egyházzá olvadna össze. A még
épen fenálló b.-zeréndi templom és torony anyagából, a
mostani vadászi paplakhoz, — mely csak két szoba,
konyha, cselédlak és kamarából áll, — lehetne két
szobát építtetni, valamint a mostani két iskola mellé
még harmadikat is. E két szoba az öreg b.-zeréndi
lelkész lakhelye lenne. Fizetését, helyesebben nyugdijját pedig a b.-zeréndi lelkészi illetőséghez tartozó 30
hold földből 24 hold fold képezné s egyéb semmi.
Igenis, csendes békességben megéldegélne ő így is a
mostani vadászi pap mellett, ki az ő egyetlen leánygyermekének férje, tehát neki vője. Az egyesült vadász-b.-zeréndi egyházban a lelkész tehát tulajdonképen
a mostani vadászi pap lenne. Ipa mellette, mint nyugalmazott, csak lakhelyet kapna és 24 hold föld haszonélvezetét. — Ha ugy van megirva a végzetek
könyvében, hogy a vő elébb meghaljon, mint ipa: ez
utóbbi lesz utóda, káplántartási kötelezettség mellett,
haláláig. — így, azt hiszem, ugy az önvétkén kivül
egyház nélkül maradt agg lelkész, mint az ő vője;
ugy a vadászi, mint a b.-zeréndi egyház nyernének s
a mostani végpusztulás romjain, idővel még áldás és
élet virulhat fel.
A b.-zeréndi lelkészilletőséghez tartozott 6 hold
földet, a tanítói 10 holdat tevő illetőséghez óhajtanám
adatni, hogy így a vadász-b.-zeréndi harmadik tanító
fizetése 16 hold föld s a megállapítandó pénz, gabona
és fa lenne. Ez a tanító, az összes vadász-b.-zeréndi
fi- és leány tanköteles gyermekeket tanítaná, vegyes iskolában. a két alsó osztályban ; a többi osztályokban
aztán, a mostani vadászi két tanitó vezetné, nem szerint elkülönítve, a tanköteles gyermekeket.
Minthogy azonban a csaknem minden javaiktól
megfosztott b.-zeréndi lakosok és agg lelkész, a magok
erején, sem így, sem másként nem képesek a rombadőlt egyházat felépíteni: felhívom a nemes emberbaráti részvétet, hogy siessen a valóban szánandó szeren*
csétlenek segítségére s úgy az egyházat, mint az érdemes öreg lelkészt buzgólkodjék kiemelni a véginség
kiáltó nyomorából 1
Nagy Sándor,
ágyai ref. lelkész.

RÉGISÉGEK.
A magyar prot. egyháztörténelem
megírásához.
— Nyilt levél Bier.brunner G. barátomhoz. —

Igen örvendetes az élénk mozgalom és eszmecsere, mely megindult egyháztörténelmünk megírása körül ; mert hihető, hogy a sok biztató szó végre tettre
is fog vezetni. Én is fenncimzett barátom felszólítására
szívesen hozzájárulandok csekély erőmhez képest e közös célunk eléréséhez ; már most is következő körülményekre akarok figyelmet fordíttatni.
Egynehány, bár mennyire is hivatott kutató és
történetíró alig lesz elegendő az összes okmányokat
vagy másolatokat felkeresni, miután ezen teendő nagy költséggel és fáradsággal volna összekötve. Ajánlandó volna
tehát, hogy minden lelkész, tanar, altalaban mindazok, kik
őrei a levéltáraknak és könyvtáraknak, kutatnanak és
keresnének a gondjokra bizott irományok között és fáradságuk eredményét, illetőleg az okiratok, másolatok
vagy kö yvek cimét közölnék egy arra való közlönyben, me; a javasolt történelmi társulat által is elfogadtatnék és támogattatnék. Ezen úton . szerény véleményem szerint, legbiztosabban és legkönnyebben juthatnának a hivatottak azon történelmi anyag birtokába,
mely szükséges volna a mü megírásához. Annál inkább
tartanám ajánlandónak ezt az útat, mert sokkal több
az átkutatatlan levéltár és könyvtár, mint első pillanatra
hinnők és az általános állapottól sokkal eltérőbb az
egyes egyházak története a különböző vidékeken, mint
valaki csak sejtené is. Ez a tekintet a többek között
pl. a Szepességre nézve is áll.
Ez volt fészke a hitújításnak. A közös nyelv és
nemzetiség folytán, innen költöztek nagy számmal az
első tanítványok Lutlier és Melanchton iskolájába, és
mesterekkel sokkal bensőbb és gyakoribb összeköttetésben maradtak, mint azt Fraknói megírta. 1 ) Cyriák
Márton Lőcséről már 1522-ben Melanchton tanítványa
volt. Ugyanazon időben Siegler János ott tanult. Azok
valószínűleg Wittenbergáhan. a legelső magyar tanulók
valának; 2 ) a bélai Quendel vagy Serpilius Melanchton
házában is lakott és mái" 1530-ban az ágostai országgyűlésben részt vett. 3 ) A szepesváraljai Sehevgoll BernIá rd 1551-ben Wittenbergábó 1 hivatott meg lelkésznek
szülővárosába. A kézsmárki
Krossenszky
dec. 25-én
1560. Wittenbergában avattatott fel udvari lelkészszé a
Tökölyi-féle várban és Melanchton sajátkezű írásával e
lelkészt Sommer János, Kézsmárk városa lelkészének
ajánlotta, fogadná őt testvéri indulattal és támogatná őt
„ V,.
Melanchtons
Beziehungen zu Ungarn, von Wilhehn
Fraknói, Sekretar der hist. Klasse der ungarischen Akademie der Wissenschaften.
2

) Leutechau's

8

Jubelfeier. 1844. S. 17.

) Biograpbien beruhmter Zipser, von Jak. MeUener.
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kegyes tanácsával 1 ). Alig győzném folytatni azon számos
szepességiek névsorát e szűk téren, ha felemlíteni akarnám csak egy részét is azoknak, kik mindjárt az első
időben a nagy mesterek iskolájához tartoztak. Atinvi
bizonyos, hogy azon 442 magyar tanuló között, kik
Melanchton 42 évi tanári működése alatt Wittenbergában megfordúltak, a szepességiek nagy számmal voltak.
Ilyen viszonyok között gyorsan haladt a refoimatio,
annyira, hogy 1548-ban már alig élt a kath. egyház,
melynek prépostja lomnicai Horváth, már 1545-ben az
ev. hitre tért. A szepesi 24 város lelkészei már 1568ban Káposztafalván (most itt már nincs ev. község) külön hitvallásukat Melanchton szellemében készítették
maguknak. Ily élénk uj hitélet mellett nagyon természetes, hogy a községek levéltárai oly irományokat
fognak tartalmazni, melyek a hitjavitás ezen classikus
idejére vonatkoznak, hacsak a kath. községek birtokába nem kerültek, melyek 1674-ben a templomokat,
szent edényeket stb. az evangélikusoktól visszafoglaltak.
De ott is felkutathatók volnának.
Tekintetbe veendő továbbá, hogy az evangyeliom
ily gyors és erős terjedése folytán, főuraink is az uj
szellemtől elragadtatva, annak szolgálatába léptek. A
Thurzók, Elektől fogva a család kihaltáig, 1636-ig, az
itteni protestantismus oszlöpférfiai vala iák. Kezdeményezésöknek az 1614-iki szepesváraljai zsinat is köszönhető. A Máriássy, Görqey, Berzevitzy, Horváth de Palocsa, Horváth Stansith de Grádec-íé\e családok észszel,
vérrel és jószággal dúsan áldoztak a protestantismus
javára, 2 ) mit e jelesek levéltárai semmi esetre elhallgatni nem fognak. Az erdélyi fejedelmek, Bocskai,
Bethlen,
Ráhócy,
a szepesi protestánsok gazdagságára és hatalmára támaszkodván, köztük gyakran
megfordúltak, miről Lőcse és Kézsmárk levéltárai bővebben fognak tanúskodni és a „Szepesi Chrónika 4
is elég híven visszaemlékezik. Az utóbbi elbeszélése
szerint, Bethlen a karácsony ünnepe alatt Lőcsén
időzvén, itt az első magyar isteni tiszteletet a mostani
híres kath. Jakab-féle templomban tartatta. Hogy a Tökölyi-,családtagok is buzgó protestánsok valának, onnan
is látható, hogy gróf Sebestyén előtt 1596. a kézsmárki
várban Laam Sebestyén lelkész ellen a híres „disputátiók 8 rendeztettek, mert krypto-calvinismussal vádoltatott. Milyen irományok keletkeztek ezen vitából, melyek a történetíróra közönbösek nem lehetnek, azt
már az idézett számban megérintettem.
Szepesség egyháztörténetének írója nem fog végtére ama tényről sem megfeledkezni, miszerint ezen
egyház fejlődése sok tekintetben egészen sajátszerű.
Tudjuk,' hogy megyénk városainak és lelkészeinek
külön és nagy szabadalmaik voltak, melyek még akkor
sem semmisíttettek meg egészen, midőn 13 ily város,
') Geúersich:
Geschichte der Stadt Késmárk. II. 115. 1804.
*) Az utóbbiról e lapok 27-dik számában „Egy kimagasló prot.
alak® cim alatt megemlékeztünk. W. S.

Zsigmond királytól kezdve Mária Teréziáig, 1411 —1772,
Lengyelországnak elzálogosítva, külön lengyel hatóság által (Stardstey) a lublói várból kormányoztatott.
Ily külön fejlődés és viszontagság bizonyitásara csak
egy példát akarok ez úttal felhozni. Egyházunk életében legsötétebb gyászszinben tűnik fel az 1674. év,
midőn lelkészeink Pozsonyba idéztettek és nagy számmai elitéltettek. Ez év febr. 8-kán Bethlenfalvy
János
kanonok és Tarnócy Ferenc k. biztos az idéző levéllel
Lőcsén megjelentek és a lelkészt, tanítót, birót, jegyzőt
és a városi gyámot a nevezett »judicium delegatum 4 hoz beküldték. Ugyanaz történt Kézsmarkon és követeltetett a 13 elzálogosított várostól is. Az utóbbiak
Lubomirszky Iieraclius lengyel helytartóhoz fordúltak
segítségért, és nem híjába. Midőn az egész ország protestánsai remegtek a pozsonyi ítélőszék pusztításai előtt:
ama városok Lubomirszkytöl
Varsóból 1674. feb. 18kán oly védiratot kaptak, melyben élet- és jószágvesztés büntetése alatt, »sub poena colli et confiscatione
bonorum 4 megtiltatik Pozsonyba menni.1) Es igy még
számos más példát is idézhetnék annak bizonyítására,
hogy a szepesi egyházak különleges fejlődése veres fonalként szazadokon át húzódik, mit az egyháztörténetíró okvetlenül tekintetbe fog venni.
A jelen cikk folyamaban nevezett művek és utmutatásokon kivül a szepesi egyháztörténelmi viszonyok
jellemzésére még következő könyvek szolgálnak: Matricula Moleriana, 1 520. Medulla Geographiae practicae, auplore Davide Fröhlichio, 1639. Beschreibung des Kőnigreiches Ungarn, 1690, von Andreas Stiiber. Analecta
Scepusii, Garolo Wagner, 1714. Hungáriáé Prodromus,
Belio, 1723. Bdrdossy, Supplementum Analectorum, 1802.
Geschichte des Königreichs Ungarn, von Johann Christian Engel. Historico-Geographica descriptio Terrae Scepusiensis, auctore Georgio Bolius (kézirat). Manuscriptum
DniMois, 1800. Klein s Nachrichten. História ecclae ev.
in Hungaria, precipuc \4er0 in XIII. oppidis Scepusii,
1830. Nachrichten iiber den jetzigen Zustand der Evangelischen in Ungarn, 1822, von Georg Berzevitzy.
Geschichte der evang. Kirche in Ungarn vom Anfang
der Ref. bis 1850, mit Rücksicht auf Siebenbiirgen,
1854. Henszlmann Imre: Lőcsének régiségei. „Nach
der Schicht 4 című és Góllnicbányán megjelenő egyházi
havilap, szintén tekintettel van egyháztörténelmi közleményekre. Nyomda alatt van az én művem ; s Zipser
Geschichts- u. Zeitbilder. Ein Beitrag zur vaterlándischen
Geschichte, 4 mely 2—3 hónap alatt fog megjelenni és
a mennyiben a kitűzött cél megengedi, egyháztörténelmi
viszonyainkkal is foglalkozik.
Weber Samu.
~
1 "

Töredékek a m a g y a r ref. énektörténelemből.
Évek során át foglalkozván már e, nálunk meglehetősen elhanyagolt tárgygyal, most, midőn tüzetesen
1 ' megkezdeni
1 1 • a magyar
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Írását, győződtem meg róla, hogy ez teljes lehetetlenség
lett volna az 1879. évig ; a mennyiben sem az egészet,
de még csak egyes korszakok történetét is megírni,
okmányok nem léte, vagy teljes szétszórtsága miatt, a
legnagyobb buzgalommal kutatónak is, merő sysiphusi
munka lett volna.
Két nagy csapás érte a magyar ref. egyházat e
tekintetben, egyik az 1849-ben Nagy-Enyeden történt
katasztrófa, midőn, miként a régi költő mondja, >;a vandaloknak sanda bölcsesége 4 elégeté a kegyeletes buzgóságu Bethlen Kata grófnő hagyományából egybegvíílt kíncseket. Hisz a tűznek—mint Victor Hugó m o n d j a — m i n d egy, akar szalmát, akár könyvet vessenek táplálékul.
Itt égtek el Gálszécsi Istvánnak 1536-ban Krakkóban, s
Székely Istvánnak ugyancsak Krákkóban 1548. nyomatott énekes könyveik. Mindmegannyi megbecsülhetetlen
okmányok, miknek haszna mai nap kimondhatatlan volna;
ezek már nem léteznek sehol. Itt tehát mar hiaba
sajnálkozunk.
A másik csapast nem a vandalismus, nem a tuz
mérte reánk, ezt a nemzeti hidegség, talán a felekezeties
szűkkeblűség okozta, s ez volt az, hogy a nagy szorgalmu gyűjtő Nagy István kiváló becsű 1 ónyvtára a
british muzeumba jutott.
fillérekből éldegélő kalvinistasag
Ez
a
szegény,
képes volt megmenteni a hazának, a hazai tudományosÉs a nemzet zöme nem
S a g n S i k a Ráday-könyvtarat.
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ebben
is voltak megfizethett
j e n okmányok.
Szerencsére egy buzgó lelkű ref. theologus diák
— Varasdi Lajos, jelenleg tolnamegyei tanfelügyelő —
több, e targyu énekes könyvet ismertetett a még akkor
itthon levő Nagy-féle könyvtárból. (Lasd Prot. Egyh.
és Isk. Lap 1862. é. f. 1—13. szamait).
így már most a legelső okmany-példányoknak birtokában nem lehetvén, csak ugy hozzávetőleg, hiányosan^
legíölebb a nagydobszai írott énekes könyv után tapogatózhatunk a magyar ref. énektörténelmet illetőleg,
közvetlen a reformatiónak hazankba lett elterjedése után.
A későbbi korokban, péld. a 16. század vége felé
mar teljes világosságban járhatunk, itt már megvan
az 1379-iki „Énekes keoniv 4 , „melibol szoktanak az
Vrnak dicziretet modani 4 stb. (unicum - példány a
kolozsvári ref. coll. ktár.), megvan Bornemisza Pétere
1582-ből, Csáktornyai Jánosé 1590 bői és mindenek felett
a Gönci Györgyé 1592., 1602., 1616. és 1620 ból, mind
debreceni kiadás. Ez első négy kiadás felettébb ritka,
s csakis egy egy unicum-példányban volt eddig ismerétes a kolozsvári, marosvásárhelyi, gyulafehérvári és
pozsonyi (róm. kath. lyc.) könyvtarakban; míg nem a
mult nyáron nekem is birtokomba jutott egy 1620-iki
e
P
De hát miért,
.
- ' hogy azt mondám,' miszerint a
magyar ref. énektörténelmet 1879-ig megírni se lehetett
j yolna ?

Annak, ki ezt cselekszi, mindenekelőtt teljes és
ökéletes birtokaban kell lenni a reformátiótól az
736. Margitai-féle debreceni Graduál kiadásáig megjeent énekes könyveknek, s ez teljes lehetetlenség lett
r
olna, míg Szabó Károly „Régi magyar könyvtára® meg
lem jelent.
E kiváló buzgóságu tudósunk , szinte 20 évi
nondhatlan fáradsággal eszközölt kutatása, gyűjtése
olytán, egy nagybecsű gyűjteményben birjuk már a régi
nagyar nyomtatványok jegyzékét s cím-mását (kiadta
1 magyar tud. akadémia, Budapest, 1879).
E ritka becsű könyv egy példánya, kitűnő tudódunk meghálálhatlan ajándékából, birtokomba jutván,
— ezer köszönet a nyilvánosság terén is érette, — már
nőst egy csomóba szedhetjük az okmányokat, mik
2ddig az ország minden részeiben s külföldön is szétszórva heverének.
Ámde itt megint uj nehézség ütközik utunkba.
Csaknem szazra megy azon különféle
régi énekes
könyvek száma, miket megismerni, átvizsgálni kell, s
csak ugy állapíthatjuk meg az egyes korszakokat énektörténelmünkben, ugy állíthatjuk biztosan , hogy az
örvendetes előhaladást, miként vetette vissza — némely
vidékeken különösen — a kegyetlen orthodoxia, szinte
egy századdal stb. stb.
így például a Csáktornyai- és Gönci-féle énekes
könyvekben található sok igen szép éneket, majdnem
örökre elhallgattatta — különösen a nevezetesebb egyhazakban, a melyek t. i. fejedelmi ajándékul kapták —
a Dajka-Gelei-íéle öreg Graduál.
A „Jézus Krisztus szép fényes hajnal®, a »Krisztus, ki vagy nap és világ®, örök szépségű keresztyén
hymnusok, — melyek pedig kezdetben már magyarra
fordíttattak Székely István által, -— végkép kiszoríttattak
a7. antiphonák, prosák, lamentátiók, passiók s a jó ég
tudja, miféle irtóztatóságok által.
De legyen elég egyelőre ennyi.
Kálmán Varhas.

KÜLFÖLDI EGYHÁZ
ÉS ISKOLA.
Innen-amonnan.
A pápa által letett püspök. Dumont tournaii püspököt, irja a Világ-Krónika, izgatásai miatt a papa megfosztotta méltóságától. Nem kis nehézségbe ütközött
azonban a pápai brevét — a kánoni törvények értelmében — háromszor hozni a püspök tudomására. A
hivatalos irat első kézbesítését a papai nuncius vállalta
magara, ki ezért Brüsszelből Tournaiba utazott, s midőn a püspökkel beszélni óhajtott, ez meghívta őt ebédre. A püspök panaszkodott ebéd közben, hogy a sátán
megigézte kerülete lelkészeit, hogy harácsolják, foszto-

gassák a híveket, — mire a nuncius mérsékletre intette.
Ebéd utan a nuncius előhúzta a pápai brevét, melynek
leverő hatása volt. A püspök nem hitte, hogy a dolog
már ennyire fejlődött, de az első meglepetést csakhamar legyőzve, mord hangon fordult a nunciushoz : , H a
még egyszer lesz ilyen közleni valója számomra, akkor
legalább ebédeljen másutt®. A brevének másodszori
kézbesítését a püspök egyik jó barátjára Cartugvels
löweni egyetemi tanárra bizták; a tanár mitsem tudott
a levél tartalmáról, nyugodtan adta át, de csakhamar
olyan mennydörgést kapott a nyaka közé, hogy futva
menekült. A harmadik és utolsó kézbesítés volt a legnehezebb, mert a püspök ugyancsak résen volt. Hívtak
tehát Brüsszelbe egy egykori pápai zuávot, ki meglehetősen járatos volt a püspöki palotába, s rábízták a
pápai breve átadását. A zuáv fölötte megörült a megtisztelő
küldetésnek, de midőn teljesíteni akarta, a püspök rákiáltott : „Be ne jöjjön! Megtiltom. Ön is eladta magat ellenségeimnek®. A zuáv egészen kiforgatva Önmagaból, futott egy lelkészhez, elbeszélte, hogy mi történt,
hogy ugy bántak vele mint egy kutyával, pedig hát a
pápa levelét kellett volna átadni. A lelkész fölkiáltott:
„Hogyan ? A pápa levele és a püspök nem akarta elfogadni ? Itt tévedésnek kell lenni, a mit én mindjárt
felvilágositok. Adja ide azt a levelet*. — A püspök
tárt karokkal fogadta a lelkészt: — »Ah. ön legalább,
derék lelkészem, azért jő, hogy püspökét megvigasztalja*. — »Oh, nem én vagyok az egyetlen. Az ön
küzdelmei véget értek. Itt van a pápa levele...®
— „Tehát ön is áruló?* — s két erőteljes pofon a
lelkiismeretes átadó szamára nyugtázta a pápai breve
harmadik átvételét, a mint ezt a kánoni törvények
megkívánjak. Végül aztán mégis csak a püspöki palota
ajtajára kellett szögezni a pápa levelét.
*

•

Szabadelvű cselt körökben igen rosz vért szült az,
hogy a „Vaterlandot®, az osztrák „Magyar Állam®-ot
az osztrák föderalista pártnak 79 tagja partközlönynyé
avatta fel. A „Narodny Listy® keserűen kel ki azon
cseh képviselők ellen, kik a nevezett ultramontan lap
előfizetési felhívását aláírták s az „Epoche* bécsi levelezője következőleg fejezi ki megbotránkozását: „A mostani cseh politikai pártvezérek politikai jó hírnevére
nézve jellemző Clam közlönyének, a „Vaterland*-nak,
mely most az autonomista párt közlönyévé avancirozott, egyik vezércikke. Nagyobb vakbuzgalom a kath.
világ egy közlönyében sem talalható. O exellenciájának
kegyes közlönye arra inti a népeket, hogy „térjenek
vissza a jászolhoz* s politikai vezércikkét így végzi:
„Üdvöz légy Mária, malaszttal teljes, Úr vagyon teveled* stb. Az „Ave Mariádhoz egy előfizetési felhívás
van csatolva, mely a két Clam gróftól s számos cseh
képviselőtől van alá irva. Mentsen fel engem szerkesztő
úr, a cseh népképviselők publicistikai tevékenységének
további bírálásától. Attól tartok, hogy a cseh klubot az

osztrák reichsrathból egyenesen valamely szent congregatióba fogják vezetni, vagy besorozzák őket a „Ro
senkranzschwesterek 4 közé. Ave Máriával 35 milliónyi
lakosságú birodalmat nem lehet kormányozni s Clam
gróftól valami jobbat lehetne várni, mint olyasmit, a
mit minden imádságos könyvben olvashatni s minden
kath. iskolaban és templomban hallhatni. Eltekintve a
kath. hit dolgainak profanizálásától, a gróf úr a cseh
képviselőket a politikai világban még nevetségessé is
teszi, már pedig a kiket kinevetnek, azokat bizony
nem tartják a kormányzásra képe-eknek !*

(H. V.) A Ilicista Militar lissaboni lap, nem mindennapi dolgot hoz emlékezetbe. Közli ugyanis a rio.
janeirói koronaherceg, utóbb VI. János király decrétumát, melyben Szent Antal, a főváros patrónusa gyalogalezredesi rangra emeltetik. E sajátságos rendelet így
hangzik :
„Mi, Don Jeon, Portugallia
kegyelméből stb.

koronahercege,

Isten

„tekintve, hogy a dicső Szent Antal már régóta
a főváros patrónusa, hogy a hadseregre már többször
áldását adta ; hogy a portugál monarchia békéjének fenntartása s jólétének előmozdítására nézve közbenjárását
soha nem sajnálta :
„elhatároztuk őt gyalog-alezredesi rangra emelni.
„Fizetéséről a fővárosi csapatok időközi parancsnoka Ricardo Xavér tábornok fog gondoskodni.
Kelt Rio de Janeiróban aug. 31. 1814. *

A megbüntetett érsek. Sens érsek a párizsi rendőr,
ség elé idéztetett azon hatósági rendelet áthágása miatt,
mely szerint fagyás idején a házak, kertek és udvarok
előtti járdát sepertetni kell. Miután az érsek urat bűnösnek találtak, mint más jelentéktelen halandót, 1 frank
birságra Ítélték.
*

A biblia miatt a fényes kapu és az angol kormány között, kellemetlen ügy fejlődött ki. Szeptember
havában ugyanis a porta egy Köller nevű angol hitkiildért (missionariust) tartóztatott le, a kit vallasi könyvek
árulásával vádoltak. A következő nap szabadon eresztették Köllert, ele könyvei közül két röpiratot s egy
kéziratot visszatartottak, a melyekben az izlam ellen támadások foglaltattak. A könyvekből kiderült, hogy azokat egy Ahmed Tevfik nevű mozlim irta, kit is a rákövetkező napon elfogtak és elzártak. Layard 3 hónapig sürgette Köller könyveinek kiadását, de a porta
nem engedett. Két jegyzéket is irt ez ügyben, a melyek
válasz nélkül maradtak. Erre Layard dec. 22-én ezen
nyilatkozatot küldte át a portának 3 napi válasz feltétele alatt : Adassanak vissza Köller könyvei, bocsáttassék szabadon Ahmed Tevfik, ki halálra ítéltetett, a

miért a bibliát törökre fordította, távolittassék el Def
Serdar pasa, az angorai rendőrfőnök, ki Tevfik elfogatását elrendelte és a vani vilajet katonai parancsnoka,
ki sértő kifejezéseket használt a britt konzuli ügynökök
és Anglia ellen. A nagykövet kijelentette, hogy ha 3 nap
alatt kielégítő választ nem kap, kénytelen Salisburyhoz
kimerítő válaszért fordulni és addig diplomatiai összeköttetését a portával megszakítja. A porta azt válaszolta
e jegyzékre, hogy Köller nem angol, hanem német
alattvaló s hogy alaptalan azon hír, mintha Tevfiket
már halálra ítélték volna, mert csak a vizsgalat volt
folyamatban ellene, mely véget ért s a törvényszék
enyhén fog vele bánni. Az angol nagykövet békés hangulatából azt lehetett következtetni, hogy az ügy simán
fog lefolyni; annyival is inkább, mert a konstantinápolyi udvarnál meghatalmazott összes követek kijelentették a portának, hogy a biblia-kérdésben a porta
Anglia messzebbmenő fenyegetéseitől ne féljen, mivel
azok tényleg nem fognak érvényesíttetni. Valószínű ennélfogva, hogy a porta körjegyzéke is elmarad, melyet
tekintélyének megsértése s a belügyeibe való avatkozás miatt szándékozott a hatalmakhoz intézni. Egyébként a biblia-kérdésben a fényes kapu annyiban elégtételt adott, hogy Ahmed Tevfiket halálos büntetésre
nem ítélte. Az angorai rendőrfőnök és a vani katonai
parancsnok elmozdításában habozik a porta s valószínű, hogy Layard ez utóbbi követelésétől eláll. A
könyvek visszaadása Köller részére lehetetlen, mivel
azok egy része már megsemmisíttetett.
*

Expidsio Judaeorum. Középkori címet adunk e
fejezetkének, mert hát középkori szagú az a rendelet
is, mely erről szól a „szent 4 Oroszországban. Az orosz
kormány meghagyta a Szent-Péterváron lakó zsidóknak,
hogy 24 óra alatt családostul együtt takarodjanak ki a
fővárosból. Erre okot az szolgáltatott, hogy a zsidók
között igen sok nihilista van. Tula, Vologda, Novgorod,
Kharkoff hatóságai szintén kiadtak a rendeletet, hogy
e városokban nem szabad zsidóknak lakni, sőt még
hosszabb ideig tartózkodni sem. A doni kozákok hetmányanak azon intézkedését, hogy a területén lakó zsidók két év alatt vándoroljanak ki, szintén jóvá hagyta
a cár.

IRODALOM.
Dobrowsky és Franké kiadásában megjelent:
A nevelés- es oktatás-történet
kézikönyve, különös tekintettel a magyar nevelés és oktatás történetére. Irta dr.
Kiss Áron. 4-ik újonnan átdolgozott kiadas. 278 lap ;
ára 1 frt 70 kr. — E mű, mint szakmájában legkülönb
kézikönyv általánosan el van ismerve, és a vallás- és
közokt.-ügyi minisztérium is az állami tanitóképezdékben való használatra alkalmasnak találta. Sajátlag több

van benne, mint a mennyinek egy tankönyvben kellene ostort. S midőn ezért itt nyilvánosan kifejezzük iránta
foglaltatnia ; mert a szerző, igen helyesen, úgy fogta föl elismerésünket : ebből mindenki megértheti, hogy nem
a neveléstörténeti oktatást, mint a mely történelmi fej- történt semmi bajunk. Mert félreértések elkerülése végett
lemények feltüntetésével megvilágosítja és kiegészíti az meg kell jegyeznünk, hogy ha hajdan, a mogyorófaösszes paedagogiai oktatást, és mert közölni igyekezett pálca fénykorában, a katonának meg kellett is köszönbenne a növendékkel számos, az átalános műveltséghez nie a huszonötöt : ma már a fenyítéssel nem jár együtt
szükséges, de egyéb képezdei tárgyban elő nem for- a köszönet; ma már az köszön, a ki nem kap ki. — A
duló ismeretet. Az átalános részben Schmidt Károly
„Religio* ármányos szemforgatások közt ismerteti — a mi
nyomán halad, kinek rendszerét a magyar neveléstör- lapunk után — az evangelikus szövetségnek mult évi
ténet előadásánál is alkalmazza. A munka magyar vo- j septemberben, Baselben tartott gyűlését, s nagy megnatkozású részeit ezen ujabb kiadásban jelentékenyen elégedéssel jelzi, hogy e gyűlésen kimondatott, miszebővítette, az adatoknak lelkiismeretesen utána nézett és rint az emiitett szövetség a positiv keresztyén hit alapján
tömérdek, eddig fölkutatatlan forrásokat használt föl műve állván, tagjainak csak olyanokat tart, kik legalább
minél teljesebbé tétele érdekében.
Krisztus istenségében hisznek. Miután e határozaton ugy
Vadász-lap. Mutatvány-szám. A régi és ügyesen a mi lapunk, mint altalában a szabadelvű protestáns
szerkesztett Vadász- és Verseny-lap vadászati részének orgánumok megbotránkoztak: ebből a „Religio* nagy
külön kiadása. Szerkesztője Sárkány Ján. Fer. A Vad.- megelégedéssel azt következteti, hogy a protestánsok
és Versenylap említett részéből a jelesebb, érdekesebb kebelében viszály dúl. Hogy ez állítását annál erősebben
cikkeket veszi át, azonkívül pedig leginkább jóizii és bizonyítsa: elég szerencsétlenül épen Linder beszédét
humoros vadász elbeszélésekkel egészíti ki a lap többi közli, azét a Linderét, aki valódi ékesszólással, megrészét. Előfizetési ára egész évre 5 frt., félévre 2 frt győzőleg argumentál a szabadelvű protestánsok állás60 kr. ; az előfizetések a nemzeti kaszinóban lévő szer- pontjának korrektsége mellett. Ami azt illeti, j hogy
kesztőségi irodába küldendők.
Linder is meg mi is megbotránkoztunk az ev. szövetség
ama határozatán: ehez a s Religio* szerkesztője ne
szóljon, mert ehez nem ért. A Prot. Lapnak nem a
hitvallás ilyen vagy amolyan formulazasa ellen van
kifogása, hanem akármilyen hitvallás ellen, mely eretnekit. Álláspontunkat pedig legvilágosabban fejezte ki
* Személyi hírek A békéscsabai ev. egyház, mely majd száz évvel ezelőtt Kant e szavakban : Ha Kriszhazánkban a legnagyobb ev. gyülekezet, Fabiny Theophil tus ezerszer született volna is Bethlehemben, és nem te
kir. táblai alelnök és a budapesti esperesség felügye- benned, el vagy veszve. A Krisztus megváltó szeretetét
lőjére adta szavazatai, mint bányakerületi leendő fel- a szivekben éleszteni a keresztyénség főfeladatanak
ügyelőre. — Ballagi Mór és Hunfalvi János, a budai i tekintvén, hittanunk azzal foglalkozik, ami egyesít, mi
ev. egyház felügyelője a fővárosi tanügyi bizottság tag- a hívek érzületét és munkásságát oly irányban fejleszti,
mely őket egymáshoz fuzi, és ezért mindent mellőzenjaivá választattak meg. — Az országos prot. arvaházi
dőnek tartunk, mi az emberi vélekedés kodét borítván
bálra a háziasszony szerepét özv. gr. Teleki
Sándorné
assz. volt szives elvállalni. — Varga György, békési az örök igazságra, meghasonlást, viszályt szül. Ez a mi
ref. tanitó békés-városi főpénztárnokká választatott meg. álláspontunk. Az igaz, hogy ez majdnem annyira külön— Tatay Sámuel esperes Eó'sze Dezső veszprémi ev. bözik az orthodox protestánsokétól, minta „Religio^-étól
lelkészt m. hó 28-án igtatta be hivatalába, mely alka- s e szerint a szabadelvű és orthodox protestánsok vitázlommal az újonnan választott lelkész beköszöntő beszé- nak egymással, vagy élhetünk, 1 a úgy tetszik, a »Religio* esetlen kifejezésével is — a protestánsok kebedét is megtartotta.
lében
viszály dúl. De ez a vitázás, — melyet, hogy csak
* A „ Religio* mi nekünk vagy titkos barátunk
most
vett
észre a »Religio*, annál különösebb, mert az
vagy rettenetes ügyetlen ellenségünk. Ha biztosan tudnók, hogy vonzalommal viseltetik irányunkban : bámul- ugyan abban a bölcsőben született, amelyben a refornánk azt a körmönfont ügyességet, mellyel szúr alatt, matió,— a protestantismus lényegében fekszik, annak terugy hogy olvasói észre nem veszik, közli velünk szive mészetes fejlődésével együtt jár, s annak büszkeségét
legbensőbb rejtekének titkait. Es ez esetben — legyen róla és legfőbb előnyét képezi a megkövesült katholicismusmeggyőződve, lenne annyi diskrétiónk, hogy szemlesütve, sal szemben. A protestantismus és a szabad véleménynémán hallgatnók ömlengéseit, tudva azt, hogy a szer- nyilvánítás korrelát fogalmak, melyeknek egymástól való
kesztőnek nem használnánk oktalan lármánkkal. Való- elválasztása a protestantismus megsemmisülését vonná
színűbb azonban, hogy ellenséggel van dolgunk, még maga után. Ezeket tudnia kellene a „Religió'-nak s
pedig egy olyannal, aki mikor azt hiszi, hogy árt : akkor akkor nem követné el azt a szanandó együgyűséget,
használ, s aki viszont, mikor saját ügyfeleinek jó szol- hogy a mi malmunkra hajtsa a vizet, midőn nagy osgálatokát vél tenni : akkor tesz nekik legnagyobb kárt. tentatióval hirdeti, hogy a protestánsok vitáznak egyLegközelebb ismét ránk fogta ez a jámbor ellenség az más közt olyan kérdések fölött, a melyek a gutgesinnt
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katholikus ember észjárása szerint vita tárgyát nem . négy lánya ugyanannyi tisztes ároni család dísze, unois képezhetik. Hiszen épen ebben a szabad vélemény- kái közül is csaknem valamennyien papi családot alapinyilvánításban rejlik a protestantísmus hódító ereje. Vál- tának. Ki a boldogultnak közelébe fért, e kiválóan gyönjon nem csinál-e ily ügyetlen feljajdulás által a katho- géd, munkás, művelt s a számos csapások dacára is
likus atyafiak körében propagandát a protestantismus- vallásosan vidám kedélyű anyának, nőnek, mély tisztenak ? Már magában az, hogy e kérdést ez alkalommal lettel fogja megőrzeni emlékét. — Az álmosdi ref. lelfelvethetjük : gondolkodóba ejtheti a „Religiót 4 , hogy kész derék fiát Ember István fiiszerkereskedőt, két huváljon nem tett-e nekünk akaratlanul jó szolgálatokat szár-tiszti szolga Álmosdon meggyilkolta, s 460 írtját
akkor, amikor igazi kárörömmel ütni akart bennünket. elrabolta. A tettesek elfogattak. — Debrecenben dec.
Annyi bizonyos, hogy ha a Linder-féle beszédeket s a 28-án hunyt el Tóth Mihály a theologián a ker. erkölcsprotestánsok vitáit ezután is hűségesen registrálni fogja tan és gyakorlati lelkészet tanára. A boldogult iskoláit
a »Religio 4 : a protestantísmus terjedése felett aggódó a debreceni collegiumban végezte, s azon osztályban,
katholikusoknak kevésbé lesz okuk az uj év és más melyben Török Pál és Könyves Tóth Mihály, egyháhasonló ünnepek alkalmával áldást kívánni a szerkesztő zunk későbbi oszlopférfiai tanultak, mind végig első kiműködésére, mint mi nekünk. Mi a legtisztább szívvel tűnő volt. Losonci lelkész volt 1857-ig, midőn Debrekívánunk ez alkalommal a „Religio 4 szerkesztőjének
cenbe választatott tanárul. Ott irta meg Magyar prot.
boldog uj évet!
egyházszónoklat történelme (Debrecen, 1864) című űt* Debrecenben mult évi sept. hó óta folyvást törő művét, mely 30 egyházi szónokot ismertet, Huszár
Gáltól Pápai Párizig ; e munka második kötete sohasem
szedte áldozatait a vörheny, himlő és diphteritis : 999-en
jelent
meg. Másik munkája: Emlékbeszéd, mely a
betegedtek meg, kik közül 244-en meghaltak. Uj esztendő beálltával végre valahára megszűnt a járvány helv. hitvallás háromszázados évfordulati napján mint
s az e miatt eddig bezárva volt ref. iskolák f. hó 5-én a tiszántúli ref. egyházkerület által rendelt iskolai ünnepélyen, 1867. febr. 24-én tartatott, ajánlva a debreceni
megnyittatnak.
A tanfelügyelői intézménynek gyökeres módo- ref. egyháznak és presbyteriumának. Az elhunytáról kisítása van készülőben. A „Magyar Föld 4 értesülése adott gyászjelentés igy hangzik : „Tóth Etelka és férje
szerint, a vallás- és közoktatási miniszter tekintetbe vé- ifjú Csáthy Károly kir. gazdasági tanintézeti könyvárus
vén, hogy a kir. tanfelügyelők a gondjaikra bízott nagy és kiadó, Ferenc, Zoltán, Árpád és Irma gyermekeikkel,
kerület iskoláiban a törvényszabta látogatásokat sem
képesek megtenni, annál kevésbé a kellő felügyeletet Tóth István hites ügyvéd, valamint az elhunytnak testvéröcscse Tóth István, Pallavicini őrgróf nyug. jószággyakorolni: azt tervezi, hogy a tanfelügyelők elemi iskolákra vonatkozó teendőiket osszák meg a megye te- igazgatója, legmélyebb fájdalommal jelentik, hogy a
rületén lévő középiskolák igazgatóival, kikre a hozzájok
forrón szeretet atya, após, nagyatya és testvér Tóth
közelebb eső elemi iskolák egy részének felügyelete bíMihály több havi súlyos szenvedés után dec. 28-án esti
zatnék. Az eljárás egysége és ellenőrzése céljából a
tanfelügyelőket az igazgatók működése fölötti őrködés 8 órakor, életének 73-dik évében földi pályáját bevéilletné, s a teendők mikéntje, negyedévenként tartandó gezte. Az üdvözültben gyermekei páratlan jóságú, forértekezleteken állapíttatnék meg.
rón szerett kedves atyát veszítettek és a gondos csa* Uj orgonát nyerend a békéscsabai szőlőbeli ev. uj ládfőt siratják benne. A ref. egyház és tanügy fáradtemplom. Linder Károly lelkész, a gondnok s Uhrin hatlan buzgó munkását veszítette el benne, ki hivatását
Pál tanító ugyanis megbízattak, hogy egy, a templom egész addig mig betegsége ágyhoz nem kényszeritette,
belső csinjéhez s terjedelméhez való orgona iránt be* a legnagyobb odaadással teljesitette. Áldás és béke
a megdicsőült hamvaira! 4 Hült tetemei m. hó 30-án
széljenek Saskó orgonakészitővel, kinek kezeiből került
helyeztettek örök nyugalomra a hatvan-utcai sírkertben,
ki a hires békési orgona is.
* Megható jelenet folyt le dec. 24-én d. u. 4 mely alkalommal Könyves Tóth Mihály debreceni lelórakor a pápai evang. népiskola egyik osztályában. kipásztor emelkedett szellemű, megható gyászbeszédet
Vagy 70 gyermek sereglett össze az ott felállított ka- mondott régi barátja hamvai fölött. (Bővebb necrologot
rácsonfa körül, mely szintúgy mint a mellette álló asz- kérünk. Szer.k)
tal meg volt rakva a szegények és gyermekek barátjainak kegyadományaival. Jelen volt Lazányi egyházközségi felügyelő is. Gyurátz Ferenc lelkész űr szívhez
szóló beszédben emlékezett meg a jóltevőkről, kik iránt
hálára intette a gyermekeket. Aztán következett a ruhaneműk, írószerek, sütemények stb. kiosztása, melynél
x lelkész urnák kedves neje és Tompa k. a. segédSzámadás
keztek.
az 1879. év folytán szerkesztőségünknél begyűlt kegyes adományoknál.
* Gyászhirek. A karácsonyi szent ünnepek küszöbén
A Ballagi-alapitványra: Morvay Ferenc 50 frt.
hunyt el id. Jeszenszky Károly mezőberényi ev. lelkész
A budapesti orsz. prot. árvaházra Ercsey Sanpu
anyósa, özv. Euhman Jánosné szül. Karló Terézia asszony* 33 frt 10 kr. Szeberényi Gusztáv ev. superintendens
ki egy messze elágazó ev. papi családnak volt tiszte20 frt. Schnell Károly 3 frt. Klimó Pál 4 frt. Arany
Antal 3 frt. Kármán József 3 frt. Szilágyi Gábor 50 kr.
letreméltó törzsanyja. Maga papleány, később papné,
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Miklovic Bálint 13 frt 84 kr. Göncy Benő 1 frt 64 s. leik. 1 frt 80 kr. Kimiti László 90 kr. Zeke Lajos
kr. Nagy Sándor ágyai leik. 3 frt. Celder Márton 30 kr. Német Károly 50 kr. Tamkó Ferenc 4 frt. Szél
3 frt. Schnell Károly 1 frt 50 kr. Göncy Benő 1 frt Kálmán 3 frt. Mertz József 1 frt. Gáncs Jenő 2 frt 58 kr.
84 kr. Német Károly I frt. Poszvék Sándor 6 frt. Bornemisza József 5 frt. Écsy Péter 3 frt. Széki Aladár
Könyves Tóth Kálmán 8 frt 91 kr. Miklovic Bálint 65 kr. Tóth Dániel emődi leik. 1 frt 20 kr. Édes Áb6 frt. Szentpéteri Sámuel 2 frt. Baksay Sándor 4 frt. rahám 1 frt. — Összesen 523 frt 92 kr.
A budapesti theologusok önsegélyző egylete réÉdes Ábrahám 1 frt. Kovács Antal f.-baranyai esperes
I I I frt 58 kr. Hajnal Ábel 8 frt. Szilágyi Benő 2 szére : Pap Lajos kajászószentpéteri leik. 1 frt.
A budapesti theol. tápintézetre : Borzsák Endre
frt 50 kr. Balogh György bicskei leik. 5 frt 90 kr.
Petz Gyula I frt 67 kr. Kis Gábor pápai leik. 7 frt 5 frt. Kármán József 6 frt. Vámossy István 50 kr. Bé37 kr. Vámossy István 50 kr. Cékus István ev. sup. kássy József 1 frt 50 kr. — Összesen i 3 frt.
Az egyetemes prot. missióra : Celder Márton
18 frt. Arany Antal 1 frt 10 kr. Baltazár Antal 10
frt. Hőgyes András 3 frt 3 kr. Posch Frigyes 5 frt 5o 2 frt. Vámossy István 50 kr. — Összesen 2 frt 50 kr.
kr. Apostol Mihály 1 frt. Szilágyi G. ötvöskónyi leik.
A miskolci ref. egyház részére : Szenterzsébeti
20 kr. Kovács J. görgetegi leik. 2 frt. Pfeifer L. 12 frt. ref. egyház 4 frt 17 kr. Kémes-piski ref. egyh. 3 frt.
Medgyasszay V. 50 kr. Vörös K. 6 frt 60 kr. Schramel Belevárdi ref. egyh. 86 kr. — Összesen 8 frt 3 kr.
J. 2 frt 70 kr. Pap Lajos kajászószentpéteri leik. 2 frt.
A miskolci ref. gymnasium részére : Vámossy
Veres B. 2 frt 50 kr. Kovács A. esperes 2 frt 70 kr. István 2 frt.
Bonc 81 kr. Morvay F. 8 frt. Kis Gábor pápai leik.
A szegediek részére begyült adományokról az
1 frt 31 kr. Mészöly Győző 1 frt 18 kr. Bokor Benő illető lelkész urak fogják a számadást lapunkban köz1 frt 10 kr. Bognár Endre 3 Irt. Sipos Pál 5 frt. Sütő zé tenni.
A szlavóniai missióra : Celder Márton 1 frt. VáKálmán 2 frt 39 kr. Mészöly Pál 2 frt 57 kr. Éri Ferenc 5 frt. Terehegyi ref. confirmandusok 1 frt. Göncy mossy István 50 kr. — Összesen 1 frt 50 kr.
Benő 2 frt 78 kr. Máté József 3 frt. Tóth Ferenc rabéi
Begyűlt tehát a mult évben szerkesztőségünknél
leik. 6 frt 42 kr. Markó Lajos 16 frt 31 kr. Kossá Ká- összesen 601 frt 95 kr.
roly 2 frt 80 kr. Dömötör Karoly 4 frt. Varga László
Ha számadásunkból valakinek az adománya téve2 frt. Pap Gusztáv fülöpszállási s. leik. I frt 50 kr. Gallé désből kimaradt volna, szíveskedjék bennünket figyelAndor 3 frt. Békássy J. 1 frt. Dömötör Lajos 1 frt. Ba- meztetni, hogy a tévedést helyreigazíthassuk. Egyúttal
róthi József 1 frt 50 kr. Berzsenyi Miklós 5 frt. Morvay kérjük azokat, kiknek netalán követelésük volna, szívesFerenc 83 kr. Zachar Gusztáv 5 frt. Lukács Dániel 25 kedjenek nyugtájukat hozzánk beküldeni, és mi kövefrt 89 kr. Kis Gábor pápai ref. leik. 50 frt 92 kr. Zeke telésüket azonnal kiegyenlítjük.
Lajos 2 frt. Bornemisza József 5 frt. Szűcs Dezső kocsi
Szerkesztő.
r
^ í s t a r i r s t e l l e .
A n d e r evangelischen G e m e i n d e H . C. zu I L j e l í T d s l o I i — O i l l i ist die Pfarrstelle
neu zu b e s e t z e n u n d mögdichst
bald anzutreten. D e r P f a r r e r h a t freie Wohnungö
o u n d einen
fixen Gehalt v o n 7 0 0 fl. D e m seitherigen I n h a b e r d e r Stelle w a r e n ü b r i g e n s f ü r die J a h r e
1878. bis 8 0 a u s d e m S t a a t s p a u s c h a l e jahrlich 3 0 0 fl. bewilligt; auch g e n o s s d e r s e l b e seit
einer Reihe von J a h r e n eine Personalzulage. Mit d e m P f a r r a m t ist d i e unentgeltliche L e i t u n g
d e r Gemeinde-Schule v e r b u n d e n . B e w e r b e r wollen bis zum 3 1 . J a n u a r sich melden, b e i d e m
zu n á h e r é r A u s k u n f t g e r n e bereiten

Laibach, 22. December 1879.

Presbyterium der evang. Gemeinde Laibach.
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l e l k é s z n é l B u d a p e s t e n (T7"áci-iÍLt 34=. s z á m ) l^a,pln.a/tól£ 1
Cj I. Krisztus és az Írás. irta D r . S a p h i r A d o l f . A n g o l b ó l fordította G y ő r y Vilmos. 1879.
S 2. Bibliai kézikönyv, kalauzul a szent irás tanulmányozásához. Készítette D r . A n g u s
Dj

J ó z s e f , a R o y a l asiatic society tagja. Lelkészek é s theologiát

ffl

mára. M a g y a r fordításban 4 6 ív, diszes földabroszszal. V á s z o n b a k ö t v e

tanulók szá.

. 3 frt 8 0 k r

E munkák utánvét mellet'i megrendelésre postán bérmentesen küldetnek meg.
EH52SE5E5H5Z5H5H5H5H5H5H535a5H5H5H5ES?JH5H5E5H5E5HSH525^
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : ^ r . B a l l a g n i

Ü^Cor.

Nyomatott a D E U T S C H M.-féle művészeti intézetben. Budapest, bálvány-utca 12. sz. a.
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Huszonharmadik évfolyam.

sz.

Budapest, 1880. január í r .

PROTESTÁNS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
SZERKESZTO-

E l ő f i z e t é s i dij:

Hirdetések dija:

és

H e l y b e n házhordással s v i d é k r e postai küldéssel
félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban.

i hasábos petit sor többszöri beiktatásért
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdi
külön 3 0 kr.

K I A D Ó - H I VATA L :
VIII. kar, Máriautca 10, sz, I, em,
nvc-ú.li é v i

teljes

s z á m ú

pélcLéiny o k k a l

Egy év története,

\ Az
elébb,

ii.

vállvetett cselekvésre e g y e s ü l é s é t g á t o l j á k : a d d i g
neszére is

mindnyájan egy akarattal együtt vagyunk, éber és
nyugtalan
gető

figyelemmel

lesve,

h o n n a n j ő a fenyeminiszter

tavaly a b u d g e t vita alkalmával kijelentette, h o g y
a középtanodák

törvény

általi

hagyva, csupán a felekezeti

rendezésével fel-

g y m n a s i u m o k felett

g y a k o r l a n d ó felügyeletet látja s z ü k s é g e s n e k t ö r vény

által

nélkül

szabályozni : a ház

e propositiót,

a

h o g y t á r g y a l t a volna, egyszerűen e l f o g a d t a

s a minisztert t ö r v é n y j a v a s l a t b e t e r j e s z t é s é r e utasította. A miniszter tudva,

hogy

a

protestánsok

t ö r v é n y b e iktatott b é k e k ö t é s e k által garantirozott
önkormányzati j o g u k n á l f o g v a iskoláikat önállólag
k o r m á n y o z h a t j á k , k é n y e s feladatát ú g y hitte legcélszerűbben

megoldhatni,

hogy

a

készítendő

t ö r v é n y j a v a s l a t pontozatait elöljáróban a p r o t e s t á n s
egyház püspökeivel

és főgondnokaival

a

miniszter

m i n t s e m j a v a s l a t á t a k o r o n a elibe terjeszkívánta

meg-

e s e t b e n t é v e s felfogással áll szemben. S ha mégis
a k o r m á n y n a k m á r puszta kísérlete is a leghatár o z o t t a b b indignatióval f o g a d t a t o t t , e b b ő l minden
ember

közölvén,

e n q u é t e n az ü g y e t velük b a r á t s á g o s a n megbeszélni
akarta.
L a p o m olvasóinak m é g friss e m l é k e z e t é b e n
lehet a közfelháborodás, melyet a nyilvánosságra
j u t o t t ^ P o n t o z a t o k * szültek, azt is tudják, mi lett
az ügy végperipetiája. Most m á r n y u g o d t a n szólh a t u n k a dologról, mint elmúltról.

láthatta,

hogy

a mi a

közelkeseredést

szülte, a f e n f o r g ó k é r d é s e n kívül, más, m é l y e b b e n
fekvő o k o k b a n rejlik.
N e m hiszem, h o g y az ü g y n e k á r t a l m á r a vál-

veszedelem.
Midőn a vallás- é s k ö z o k t a t á s ü g y i

hogy

itt n e m ellenséges
szándékkal,/ h a n e m l eog r o s s z a b b
O

húzó é r d e k e k ü g y ü n k n e m kis k á r á r a testületeink
legkisebb

eljárás,

tudni : m e g g y ő z h e t t e volna az e g y h á z a t arról, h o g y

Míg m a g u n k közt e g y e n e t l e n k e d ü n k , és szét-

támadásnak

a szokatlan

t e t t e volna, az e g y h á z v é l e m é n y é t

Csak türelem !
A lélek e sok duzzadó anyag közt
R e n d e t csinál majd, tért nyit és világot
Gyújt újra.
Lessing.

kívülről j ö v ő

szolgállia.-t-u.:rik:_

nék, h a a z o k a t

az o k o k a t

kimutatjuk,

é s kissé

szellőztetjük.
H a z á n k b a n a p r o t e s t a n t i s m u s k e l e t k e z é s e oly
k o r s z a k r a esik, mely nemzeti l é t ü n k r e
a protestánsok

s á g o s volt. A z ó t a
keresztül

abban

fáradoztak,

nézve vál-

évszázadokon

azért

küzdöttek és

szenvedtek, h o g y a nemzet önállóságát azon hatalomnak absorbeáló

törekvéseivel

szemben

meg-

óvják, mely súlypontját a római e g y h á z s e n n e k
k ö z é p k o r i intézményeiben k e r e s t e . Bocskai, Bethlen
és R á k ó c i

véres

drámái

é p annyira

a nemzeti

fiio-oretlenséooo
o é r d e k é b e n vívott harcok,' mint vallási
h á b o r ú k voltak.

Ujabb

időben

tehát,

midőn az

1867-iki kiegyezéssel a nemzet célját állítólag elérte,
és közjogi viszonyainkat az államiság fogalmai szerint önállólag b e r e n d e z n i kezdtük, a p r o t e s t á n s o k
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m e g s z ü n t e t t e t v é n , az 1848. 20. tcikkben a vallásf e l e k e z e t e k r e nézve k i m o n d o t t tökéletes
és viszonosság

v a l a h á r a t e s t t é Váliék.

egyenlőség

Hogy az igazság és nemzeti egység e követelményének teljesítésére több mint 12 év
leforgása alatt sort keríteni nem tudtak vagy
nem akartak, magában véve is elég sérelmes; de
épen ingerlővé válik a dolog, mikor a kormány
részéről oly kezdeményezés tétetik, mely, míg
egyfelől a sérelmes status quo megörökítésére látszik célozni, másfelől a protestánsok régi törvényes jogait azon okon kívánja korlátozni, hogy
a modem állam célja ugy követeli.
A modern államcél mindenekelőtt, a hierarchiai kiváltságok megszüntetését s a teljes vallasszabadság törvénybe iktatását
követeli:
míg ez
nem történik, addig minden államintézkedés, mely
a protestánsok államjogi viszonyait bizgatja, a
régi elnyomó rendszer folytatásának és kelepcének tekintetik. Ez a dolgok természetes rendje
szerint máskép nem is lehet.
Ha a kormány eljárásaiban kétféle mértéket
használ, tűrnie kell azon helyzet következményeit,
melyet maga készített, és mely arra kárhoztatja,
hogy a háborgó közhangulatban csak akadályokat találjon.
Egyébiránt a felügyeleti j o g szabályozása,
iskolai törvény nélkül máskülönben is filius ante
patrem lévén, a miniszter csakhamar jónak látta
az ügy oly abstract alakban szándékolt elintézését
elejteni, és a helyett középiskolai törvényjavaslatot készíteni, melyben a dolog rendje szerint az
állami felügyelet módja és mértéke is körvonalozva lesz olyformán, hogy — a mint a népiskolai
törvénynél is történt — a felekezeti középiskolák
felett gyakorlandó államfelügyelet külön paragraphusban fog elintézést találni, s reméljük úgy,
hogy az államérdek megóvása a felekezetek autonom
jogai tiszteletbentartásával fog történhetni.
A főfelügyelet kérdésében a testvérfelekezekezetek mind egy értelmen voltak, s csaknem
egy és ugyanazon időben egyformán határoztak
a dologban. Ugyanakkor, mikor Debrecenben a
reform, superintendentiák adhoc konventje ülésezett, Budapesten az ág. hitvallású négy superintendentia tartotta rendszeresített évi konventjét,
melynek kiváló ünnepélyes színt adott az a körülmény, hogy azon ment végbe újonnan választott
főfelügyelőjük, Radvánszky Antal báró hivatalba
iktatása. Az érdemes férfiúnak ez alkalommal

tartott székfoglaló beszéde megérdemli, hogy mint
a viszontagságos év egyik
legörvendetesebb
jelenségét különösen kiemeljük. Fényesen megmutatta az, hogy nem azoknak egyikét tisztelte meg az egyház közbizodalma, kiknek, mint
Cicero m o n d j a : »alvásközben hullanak ölükbe a
kitüntetések*; hanem oly férfiút, ki a hazai protestáns ügynek családi hagyományképen reá szállott munkás szeretetét több mint ötven éven
keresztül oly lélekkel á p o l g a t t a , hogy méltó
utódja lett Zsedényinek, kiben haza és egyház
egyik legkiválóbb kitűnőségét vesztette.
A régi szónokok nemes nyugalmával elmondott beszédnek a pillanat hatásán túl maradandó
becset kölcsönzött az, hogy a szónok visszapillantást vetvén saját múltjára, ezzel egyúttal a
protestáns egyház félszázados történetét is vázolta,
minthogy büszke öntudattal elmondhatta volna,
hogy ami azon hosszú idő alatt jó történt, annak
ő egyik tényezője, a mi rosz elháríttatott, abban
egyik nem utolsó harcos volt. Ötven év gazdag
tapasztalataiból kiemelte e beszéd mindazt, mi hí
egyház alkotmányos jogai érvényesítéséhez kulcsul, a mi jövendőbeli eljárásának irányul, és jogos
követeléseinek igazolásul
szolgálhat.
o
o
A jeles előadás, anélkül, hogy a szónok arra
célzott volna, okulásul szolgálhatott vala a Debrecenben gyűlésező testvéregyháznak is, midőn
többek közt a konventről ekkép nyilatkozik:
>Változott félszázadnak lefolyta alatt alakjára
és szervezetére nézve maga az egyetemes közgyűlés is, mert midőn az, első kezdetében csak
egy szorosabb körű értekezletnek jellegét viselte,
később inkább csak az egyetemes felügyelőnek
tanácsadó kollégiuma, az állam által alig ismert,
a kormány által pedig épen el sem ismert intézmény volt, az most időjártával egyházi főhatóssággá alakult át. Az időnek követelményei, a
körülményeknek exigentiái érleltették organikus
fejlődését, s igy önnön magából fejlődve nőtte ki
magát az egyetemes közgyűlés azzá, a mi most,
az egyháznak areopagusává a nélkül, hogy azt
zsinat rendezte, szabályozta és szervezte volna.
Időről-időre, esetről-esetre terjeszkedett és szerveztetett hatásköre az egyes egyházak akaratából, s mivel abban jelenleg összpontosulnak az
egyházi közigazgatásnak minden szálai, képvisel

tetnek abban majdnem egy millió hitsorsosoknak
s honfiaknak érzelmei, igényei s követelményei,
az egyháznak ekképen legfelsőbb h a t ó s á g á v á átalakult egyetemes közgyűlés jelenleg autonom
állást vívott ki m a g á n a k az állam kormányával
szemben/

Ezzel az egyházi mozgalmakban g a z d a g év
meg nem záródott be. N o v e m b e r 25-én az
egyház számos irányadó férfiai sereglettek Bud a p e s t r e , hogy eszméket cseréljenek a hazai
közművelődésre nézve is nagy fontosságú két
kérdésben.

íme így j ö n n e k létre a jóravaló institutiók.
Gyakorlati szükségek szülik, a k ö r ü l m é n y e k t o v á b b
fejlesztik és idő és az élet által törvénynyé szentesítve áldásaikat árasztják a társadalomra, melyben keletkeztek; míg a logika legszigorúbb törvényei szerint megalkotott elméletek, ha az élet
fenforgó exigentiáinak nem szolgálnak, mint irott
malaszt, papiros fogyasztásnál egyebet nem eredményeznek.

A m a g y a r a k a d é m i a termében Lónyai Menyhért gróf elnöklete alatt általa egybehívott prot.
t ö r t é n e t t u d ó s o k tanácskoztak a felett, mi módon
lehetne a m a g y a r protestantísmus történelmének
megírását legsikeresebben megindítani. A meghívottak közt volt természetesen Révész Imre
is, ki személyesen nem jelenhetvén meg, a lapunk
48-ik számában közölve volt emlékiratot küldte
be, mely szerint egy teljesen önálló m a g y a r protestáns egyháztörténelmi társulat lenne alakítandó :
ez első sorban g o n d o s k o d n é k arról, hogy készíttessék egy elméleti és gyakorlati bevezető s
útmutató mű, főleg a kezdő történelmi munkások
számára
m á s o d s o r b a n pedig megkezdetnek a
tüzetes munka az egyházkerületek jegyzőkönyveiből s más forrásokból merítendő regesták készítésével.

A debreceni és budapesti ülésekkel egyidejűleg a Királyhágón túl is egyházi nagy ünnepély
folyt,— a hit- és lelkiismereti szabadság lélekemelő
nagy ünnepélye. Az egy-Isten-hivők kicsiny, de
hit-edzett serege Székely-Keresztúron tartott évi
zsinata alkalmával megülé Dávid Ferenc első
.
i
püspökének három százados elitéltetése és halála
emlékünnepét.
Háromszáz év küzdelmeibe került, míg a
történelem, mely Schiller szép szava szerint ^a
világ ítélőszéke*, az embereket rákényszeríthette,
hogy elismerjék jogilag, a mi tényleg világ kezdetétől fogva megvolt, a gondolat szabadságát.
A reformatio az emberi elme felszabadításának művét oly módon indította volt meg, amint
gépet szoktak megindítani: az ember regulatort
alkalmaz, mely a gép mozgási körét s hatályát
megszabja. Elfelejtették, hogy a gondolat más
regulatort nem ismer, mint saját magát. Ez a
szellem fejedelmi kiváltsága, elidegeníthetlen sajátja, melyet a bitor hatalom nyomorgatni igen, de
elnyomni nem bír. Ez igazságnak az unitáriusok élő,
légszólóbb bizonyságai, s ez az, mi a székelykeresztúri ünnepélyt oly világra szóló jelentőségre
emelte, hogy a szabadság apostolai a tengeren
túlról is siettek részt venni annak örömében.
Megörökítette a nagy eseményt Jakab Eleknek ^ Dávid Ferenc emléke <( című, m a r a d a n d ó
becsű történelmi nagy műve, s az unitárius közönség azon hitbuzgó áldozatkészsége, mely a
nagy nap emlékére tíz ezer forintnyi ^Dávidalapítványt^ alkotott.

Ez indítvány e g y h a n g ú l a g elfogadtatván,
a gyűlés Révész elnöklete alatt 8 tagu bizottságot
küldött ki a társulat szervezése- s a
munkálatok megindítására; egyúttal elhatározta,
h o g y h a netalán időközben önálló monographiák
készülnének, azok a folyamatban lévő theologiai
k ö n y v t á r b a n lássanak napvilágot.
Amint e rövid vázlatból látható, ez életrevaló ügy sem lépett m é g ki a desideráták sorából,
ki, de biztat a remény, hogy egyszer megpendítve,
azt elejteni t ö b b é nem fogják, mert elejtése szégyenletes lenne.
Azon szoros kapcsolatnál fogva ugyan is, melyben a nemzet közügye az utolsó negyedfélszázadon
keresztül a protestantismushoz állott, ennek történelme nem pusztán egyházi, hanem átalános
hazai érdekű, és megírása annál kívánatosabb,
mivel ujabb időkig a censura alatt nyögő sajtóviszonyok mellett a protestáns küzdelmek éppen
ez oldalat érinteni sem lehetett, s az arra vonatkozó okiratok az archívumokban
használatlan
porladoztak.
Ma, hogy
tias, dicere

>;) sentire

quae velis, et quae

licet*, ideje, hogy

sen-

a századok mu3*

lasztásait helyrehozni siessünk. Közönségnek és
Íróknak egyaránt szent kötelessége ez, melyet,
bizton hisszük, elmulasztani nem fognak.
U g y a n csak nov. 2 5-én vette kezdetét a
református paplak gyűléstermében az öt egyházkerület küldötteiből alakult egyetemes tanügyi bizottság értekezlete, melyet T ö r ö k Pál a legközelebbi konventtől vett megbízás folytán hívott
össze, a végett, hogy a ref. gymnasiumok újjáalakítása s a kor kívánalmainak megfelelő beren"
dezése ügyében javaslatot dolgozzon ki és terjesszen a superintendentiák elé.
A tanácskozást megelőzőleg a debreceni
konvent elfogadta volt általánosságban a ref.
köznevelés és közoktatás szervezetét szabályozó
munkálatot
Molnár Aladártól. Az
értekezlet
tehát a fonalat ott vette föl, ahol a nevezett
munkálat a b b a hagyta, és tanácskozása tárgyául
tette a tanárképzés s tanárképesités, a tanterv
s belső szervezet, a tankönyvek, a rendtartás és
fegyelem ügyét.
Bizonyára senki nem várja, hogy e rövid
vázlat a nyolc napig folyt tanácskozást körülményesen ismertesse; de az egésznek céljáról s a
tanácskozás szelleméről pár szót szólani mindenesetre helyén lesz.
H a a tanácskozás folyama alatt idegen e m b e r
a tanácsterembe vetődvén, hallja, hogy a szónokok folytonosan a protestáns szellemre, ennek
alkotó hatásaira hivatkoznak, okvetlen azon meggyőződéssel távozik, hogy itt a gymnasiumi kérdés
oly sajátságos megoldást fog nyerni, mely mint
specifice protestáns, mondjuk kálvinista jellegű,
az általános emberiségi alapokon nyugvó országos rendszertől toto coelo különböző lesz.
T á n sorainkban is voltak némelyek, kik
azon felsőbbségre visszaemlékezvén, melyet a tudomány haladásával lépést tartani igyekvő iskolaügyünk még nem rég a tespedő országossal
szemben elfoglalt, magok is olyanféle csalódásban
ringatták magokat. Figyelmen kiviil hagyták,
hogy a protestáns szellem, mely mindjárt első
föllépésével (Melanchton) a tudomány teljes önállóságát vitatta és az iskolát emancipálta, sajat
határin túl tett hódításai legszebb vívmányául tekintheti a közművelődés oly színvonalra emelését,

hogy a felekezeti velleitásoknak iskolai
többé szava nincsen.

kérdésben

Hiába is keresnők a kálvinista jelleget azokban a javaslatokban, melyeket az értekezlet a
fent érintett k é r d é s e k r e nézve kidolgozott, és
melyeket akár az országos közoktatási tanácsban
is megtehettek volna; sőt ott gyakorlati sikerre
való több kilátással, mint magunk körében, a
mennyiben a javaslat keresztülvitele oly n a g y o b b
mérvű költségekkel j á r n a melyek a studiorum
fundusból mindenesetre inkább telnének, mint a
már amúgy is erején felül terhelt felekezetünktől.
Mert — hogy csak egyet említsek — ha
mi a tanárképzési t a n f o l y a m o t négy elméleti s egy
gyakorlati évre terveztük, tekintve a tudományos
képzettség m a g a s fokát, melyet a gymnasiumi
tanítás mai időben a tanártól követel, abbeli kívánalmunkat nem lehet jogosultnak nem m o n d á n
és nem helyeselni. De ha másfelől arra gondolunk, hogy az a szerény tanári dotatio is (1000
frt és lakás), melyet a Molnár Aladár-féle szabályzat hozott j a v a s l a t b a , olyannak állíttatott,
melyre ^felekezetünk teljesen képtelen^: n e m d e
k é r d é s b e kell tennünk, váljon vállalkozni fognak-e
ifjaink oly pályára, melynek javadalmai úgy a
készülésre fordított időhöz és költséghez, mint a
munka fáradalmaihoz oly nyomorúságos arányban
állanak ?
Pedig cseppet sem túlozunk, ha azt állítjuk,
hogy javaslatunk legtöbb intézkedése, a tényleges
állapotokhoz mérve nem igen mutat kedvezőbb
arányt. N e hímezzük-hámozzuk tehát a dolgot,
hanem mondjuk ki egyenesen, hogy azon irányzatnál f o g v a , mely országos közoktatásügyünket
ujabb időben a miénkkel egy és ugyanazon ösvényre terelte, egyházunk az iskolatartás terén
oly versenyre van kihíva, mely erejét fölülmúlja.
D e váljon igazságos-e, hogy e verseny terheit
az egyház e g y m a g a viselje, mikor annak nyereményei az államnak csak úgy esnek javára, mint
az egyháznak r S váljon igazságos-e, hogy teljesen
eltekintve a közalapítványok vitás kérdésétől, mi
protestánsokul, kik országos a d ó b a csak úgy fizetünk, mint bármely más hitfelekezetü polgártársaink, járuljunk ez uton az állam költségén fényesen fenntartott iskolák fizetéséhez, a mieink pedig
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Ily helyzet bizonyára sem az igazsággal nem
egyezik, sem az állam jól értett é r d e k é v e l nem. S én
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h o g y m e g is lesz. É s ha meglesz, h a e t e r m é k e n y
eszme valósul, kinek válik ez is j a v á r a ? — a nemzeti

culturának,

a

hazának.
Ballag i Mór.

ISKOLAÜGY.
A miskolci h. h. főgymnasium múltja és
jelene főbb vonásokban.
(Vége )

Az átalakított főgymnaziumi épületben van 10
tanterem, egy könyvtár, egy természettani muzeum, egy
vegykonyha, egy tanács-terem, egy seniori lak, egy pedellus lak. Összesen van 17 terem. Két osztály ujabbmodorú székekkel szereltetett fel. A főgymnáziumi épü
let, mindenesetre a mai kor igényeinek eléggé megfelel. Tantermei világosak, szárazak, elég tágasak. Egy-egy
terem 50—80 növendéket is befogadhat. Az osztályoknak általában uj székekkeli ellátása lett volna még kívánatos, de többet nem tehettünk, mert iskolánk ez időszerűit csakis a nem éppen fényes alapból és tandíjból
fedezi kiadásait. — Nem nyer segedelmet felülről, nem
híveinktől, kik az utóbbi években, egyrészről a terméketlen időjárás és iparpangás, másrészről a Miskolcon
1878 aug. 30 és 31-ik éjjelén iszonyúan pusztító és romboló árvíz miatt, tömérdek kart szenvedtek, vagyontalanokká lettek, sőt sokan el is vesztek.
A mi egyébbiránt főgymnaziumunknak a nagy idő
folyaman at fentartását illeti, őszintén mondhatjuk, hogy
a miskolci egyház, a protestáns közönség, sőt az egyházkerület is azt mindig a lehető legféltőbb kincsének
tekintette a sárospataki főiskola mellett. Szepessy István,

Szepessy Zsigmond, Szepessy Péter, Szepessy Ferenc,
Vay József, Szalay Sámuel, Gróf Vay Ábraham, Kazincy Péter, Bódog Mihály, Óvári Fodor Miklós, Palóci
Horváth Mária, Szathmáry Mihanovich Karolina, Szalay
László neveik letörölhetlen betűkkel vannak iskolánk történetében feljegyezve, kik nagybecsű adományaikkal és
hagyományaikkal növelték főgymnaziumunk alapját.
Az iskolai és egyházi elöljáróság a [tanárok szamát az idő és kor követelményei szerint növelte, azokat,
ha szükség volt reá, a külföldi egyetemekre kiküldte.
Tantermeit, belszervezését az uralkodó kívánalmakhoz
képest átidomította. Főgymnáziumában a jelen század
elejétől fogva öt rendes tanár volt egész 1848-ig, kik
mellett öt rendes segédtanító működött a filosophiát
végzett deákok közül az alsóbb osztályokban. Majd a
a Thunféle gymnáziumi szervezet értelmében a tanárok
számát nevelni szükséges levén, főgymnáziumunkban
nyolc rendes tanári állás szerveztetett és nyolc rendes
tanát tanított és tanít 4 segédtanárral együtt az 1850-es
évek óta a jelen ideig is. Egy-egy rendes tanár tanít
hetenként 21 órát. E mellett tervez, tanácskozik fegyelem, nevelés és tanítas fontos ügyeiben. A tanároknak ily nagy mennyiségű órat tanítani heten
ként, különösen oly szakokban, melyeknél a kísérleti órák még egyszer annyira mennek, nem csekély
feladat. De azért az illető tanarok lankadatlan buzgósággal fáradoztak e szakokban is, hogy a verseny terén tanintézetünk el ne maradjon s hogy el legyen hárítva
teljesen azon hiány a tanari önfeláldozó munkásság áltál, a mit tanintézetünk anyagi állása külömben mas
körülmények között előidézhetne.
Mit szül a tanerők nevelése tekintetében reánk a
jövő, az a kérdések kérdése. Annyi igaz, hogy ha azon
nagy igények, melyek ez időszerint egy nyolc osztályú
főgymnáziumtól kívántatnak, alább szálittatnak, a miket
egyébiránt a növendékek 20% is alig bir meg a gyakorlat szerint akkor 15—18 tanár helyett, mint az előírva van,
10 rendes, 2 rendkívüli tanar is kényelmesen s elég pontossággal végezheti be a gymnáziumi oktatás feladatát
s közelitheti meg annak végcélját. A túlcsigázott igényeket a mi főgymnasiumunk jelenlegi alapja sem birná
meg, ha csak felülről nem kapna segélyt vagy a hivek
buzgósága uj segély forrást nem teremtene. Azonban
teljes hitünk és reményünk e részben az, hogy az állam
a századokat átélt tanintézeteket, mint a magyar nemzetiség védbástyáit nem elnyomni, hanem segíteni s
emelni óhajtja. Tanintézetünk azon olvasztó tégelyek
közé tartozik, melyek keblében a külömböző vidékekről jövő idegen elemek kétszázadon át kibékültek és
kibékülnek, a tudomány kis Sionja körül egyesülnek, a
tősgyökeres, tiszta magyar szó hangjain érzéseik össze
olvadván, a magyar állam és nemzetiség iránti honfiúi
tiszteletre s önzetlen honszeretetre buzdittatnak és buzdúlnak. E fontos körülmény, mely a tanari kar nevelő
s egyszersmind tanító eljárásának tulajdonitható, növelte fokozatosan a miskolci ref. főgymnazium népessé-

Ferenc emlékére.*
Ezek szép eredményt mutatnak
gé koronként annyira, hogy Istennek hala! tantermei
fel úgy az iskola kebelében, miként a nyilvánosság
sohasem voltak íiresek, hanem mindig telve voltak azok
miként jelenleg is növendékekkel és sokszor előkelő csa- előtt. Az alsóbb osztálybelieknek külön könyvtaraik
ládok gyermekeivel. Egyébbirant Miskolc tiszta leve- vannak. A zene egylet, mely szintén virágzó, alsóbb
gője, szerencsés központi allása az al- és felvidék között és felsőbb osztálybeli tanulókból all , mig az önképző
szintén segédtényezők a főgymnasium népességének nö- körben csak 5—8-ik osztályúak vehetnek részt.
velésére nézve. A mult évben a növendékek száma volt
A szorgalom, igyekezet, munkásság ébresztése cél461. —
jából van 17 ösztöndijunk. Fájdalom, hogy a legmagaTanszergyüjteményeink között a könyvtár a leg- sabb csak 25 frt. 20 kr. és nem több. Ezért ajánljuk a
régibb, mely Kemleky Gergely rektorsága alatt rendez- mikor csak alkalom nyilik, példás erkölcsű, kiválóan jetetett újra 1708-ban. Becses könyvek vannak benne s les igyekezetü növendékeinket az állam által kezelt maévenként mindig szaporítják hazai és külföldi classicus gasabb ösztöndijakra melyek a szegénysorsu növendékekre
művekkel, s gyarapodik a magyar tudományos akadé- nézve valóban áldásosak. Vanhat állandó pályadíjunk, pályamia kiadványaival, melyeket itt hálásán emiitünk, mivel kérdések megfejtésére, melyek közül legnagyobb „az
azokat díj nélkül kapjuk. A hazai és külföldi tanügy, mi- egyházi első Kazincy dij<c 10 frt. Van két állandó rajzként irodalom figyelemmel kisérése és a tanárok önmi- jutalmunk az egyik 8 frt a másik 6 frtos. Van két szavelése szempontjából, a múlt évben hordattunk 17 folyó valati dijunk „Br. Eötvös József emlékére.* Van tápiniratot és szaklapot a könyvtár részére. A könyvek száma intézetünk, melyben ez időszerint hét jó erkölcsű, szor9845 darab. A földrajz-történelem előadásához szükséges galmas növendék nyer ellátást.
térképek száma a könyvtárban elegendő. Ez időszerint
Ezek azok, a miket két századnal több időt átélt
nincs rendezve, mert legközelebb a régi könyvtári he- tanintézetünk múltjára és jelenére nézve főbb vonásoklyiség tantermekké alakittatvan at, könyveink ladakba ban önzetlen szívvel és lélekkel ecsetelhettünk. Tanintépakoltattak és csak akkor rendeztetnek, a mikor már az zetünk kegyes partfogasaért, mely hitét, jellemét és a
uj könyvtári helyiség teljesen száraz lesz.
reá tett hagyomanyokat, mint szent örökségeket, száza
A könyvtár után korra nézve következik a ter- dokon at becsülettel megőrizte, hálás tisztelettel és hómészettani muzeum. Ez a század első felében a könyv- dolattal esedezünk.
tárral volt összekötve. De a hatvanas évek óta külön
helyiség jelöltetett ki részére, most pedig mivel mar
Halmy Gyula,
igazgató.
e>zközei nem fértek, a legközelebbi építkezés alkalmával még egyszer oly nagygyá emeltetett mint volt. A
természettani muzeum különösen 1869 óta gyarapodott
Képezde és népiskola.
és gyarapodik vétel és adomány utján fontos és kiváló
Válasz Bognár Endre urnák e lap 1879-dik évi 50 számában megeszközökkel a fejlődő tudomány követelményeihez képest
jelent cikkére.
annyira, hogy e tekintetben a versenyt más tanintézeÖrömmel olvastuk e lapok hasabjain Bognár Endre
tekkel nem szégyenelhetjük. A mult évben Bráma féle
úrnak
a tanítóképezde és népiskola közti viszonyra vonat
viz-sajtóval, Oerstéd-féle sűrítő géppel, Seegner-féle kekozó
nézeteit.
Jól esett értesülnünk arról, hogy a tanítórékkel és viznyugtani szökőkúttal szaporíttatott. Eszköképezde
s
népiskola
közötti szorosabb kapocs hiányát
zeinknek a száma 378 darab, nem számítva a melléklemások
is
érzik,
s
mások
is gondolkodnak a felett, miteket. Nem éppen csekély gyűjteménye van a vegykonyhának külön helyiségen, gázák fejlesztésére s ol- j képen lehetne a két különböző, de valójában egy cél
vasztásra célszerűen ellátott műhelyekkel. Eszközeinek a szolgálatába állított intézetet egymáshoz közelebb hozni
s ez által áldásossá tenni az egyiket a másikra nézve.
száma 63 darab. Vegyei, elemei elegendők.
|
A természetrajzi gyűjtemény ezelőtt szintén a könyv- Sietünk is, mint legközelebb érdekeltek, azonnal hozzátárban volt, de a legközelebbi építkezés alkalmával en- szólani a dologhoz; ezt tennünk annyival inkább kell,
nek is külön álló helyiség jelöltetett ki feladatához és j mert ha egyetértünk Bognár Endre úrral a népiskola
céljához képest. Rendezve még ez ideig nincs, de s képezde közti kapocs szükségére nézve, a kivitelt illefolyamatban van. Gyűjteményei különösen ásványok, tőleg teljesen eltér nézetünk az övétől, az indítvány
kagylók és szárított növények tekintetében fontosak. genezisére vonatkozó véleményét pedig hatarozottan
tévesnek kell nyilatkoztatnunk.
Kitömött állatok, madarak kevesebb számmal vannak.
Bognár Endre úr ugyanis a képezde s népiskola
Általában tanszergyűjteményeinket szegénynek nem
mondhatjuk, növeltük, növeljük és használjuk azokat, ön közti viszony szorosabbá tételére minden más, általunk
magunk megtagadása mellett is, tanintézetünk jó hírneve ajánlott módozat helyébe egy, a tanítóképezde által
népiskoláink számára kiadandó tanügyi lapot ajánl: egy
érdekében.
A felsőbb osztályú tanulók előtt ön-mívelési tekin- lánc-szemet a képezde igazgatósaga altal javaslatba hozott
tetben nyitva áll a könyvtár. De van az ifjúságnak kü- négy helyett.
lön könyvtara, olvasó egylete, önképző köre. ,Kazincij
Eltekintve attól, hogy egy lap kiadatása maga

több költséggel járna, mint a kerületi gyűlésnél indítványozott négy mód együttvéve, kérdés: vájjon ez egy
mód, ha még annyit eredményezne is, biztosítja-e számunkra azt, a mit mi a képezde és népiskola közti
kapocs megkötésétől várunk : előbbre viszi-e mind a
népiskolát, mind a képezdét ? teremt-e a két, eddig egymástól teljesen elzárt intézet működése közt végre összhangzatot ? megadja-e a képezdei tanároknak népiskolaügyünk terén azt a tapasztaltságot, mely nélkül a
tanítóképzés oly könnyen válik tapogatódzássá, terv
nélküli épitgetéssé ? Határozottan nem-mel felelünk ; mert
meg vagyunk győződve, hogy egy, a tanítókra talán
ugy erőszakolt lap nem köti meg az egyességet ott, a
hol az nincs más, hogy ugy mondjuk közigazgatási s
társadalmi úton előkészítve s részben biztosítva. Mi nem
idegenkedünk egy lap megindításától, s ez eszme évek
óta már többször is megfordúlt konferenciánkon, erről
tanúskodnak jegyzőkönyveink; de mindannyiszor napirendre tértünk felette, mert átláttuk, hogy költséges
voltánál s a tanárok elfoglaltságánál fogva legalább egyelőre kivihetetlen.

nal.* Az igaz, hogy az ajánlott négy lánc-szem közül
ez kerülne legtöbbe, de korántsem annyiba, mint egy
lap kiadatása. Mert ha e módozatot ugy lehetne életbe
léptetni, hogy az iskola-látogatással megbízott képezdei
tanár mindig valamely egyházmegye iskola-vizsgálóihoz
csatlakozhatnék, sőt talán egy tag helyét tölthetné be :
sok pénzt e pont megvalósítása sem nyelne el, mi pedig
a hasznot illeti, azt ne a szerint latolgassuk, hogy mit
nyer vele a népiskola, hanem épen e pontnál kérdezzük
azt is : mit nyer a tanítóképzés általa ? Az ily iskolalátogatások a képezdei tanárok számára a tapasztalatok
gazdag forrásait nyitnák meg népnevelésünk terén, a
melyekből azok maguknak nagy munkájukban útbaigazítást, okulást s gyakorlati irányelveket meríthetnének.
A harmadik módról, hogy küldessenek meg a
képezde értesítői évről-évre a népiskoláknak, azt mondja
Bognár Endre u r : }>Mit nyerünk vele ? Tanítóinkban
nem az a fogyatkozás, hogy rosz statistikusok* Kár e
pont ellen felszólalni, pénzkérdést nem képez, administratiónk semmiféle ágába bele nem ütközik, és mi mégis
többet várunk tőle, mint Bognár ur. A továbbképzés,
a korral való haladás egyik legfontosabb feladata a
tanítónak, s ha az értesítő csak annyit tesz, hogy figyelmezteti a tanítót egyik-másik ujabb kézikönyvre, hogy
— egy-egy paed. kérdés fejtegetésével, vagy valamely
tantárgy módszeres feldolgozásával — rámutat a tanítói
eljárás ujabb elveire: a népiskoláknak való megküldésében elfogulatlanul is többet látunk puszta statistikai adatok közzétételénél. Ha pedig az általános egyházkerületi
tanítói értekezletek létre jönnének, az értesítők volnának
hivatva : az előlegesen megbeszélendő kérdéseket felvetni
s így a közös értekezlet tanácskozmányaihoz anyagot
szolgáltatni.

De hát mért veti el Bognár Endre ur az általunk
ajánlott négy módozatot ? Szabadjon nézeteire megtennünk ellennézeteinket s ezáltal némi magyarázatot szolgáltatnunk az igazgatóságnak a kerületi gyűléshez benyújtott indítványához.
Az első módra, a tanitóképezdének a tanítói értekezletekbe való belevonására, azt jegyzi meg Bognár
Endre ur, hogy „az eszme magában nem volna rosz,
de sok időre kivihetetlen. Mert annyi tanítónak ki ad
fuvart, napi dijat? 4 Ha e pontot így értelmezzük, akkor
persze sok időre kivihetetlennek tűnik fel; azonban a
tanári kar az eszmét egészen máskép fogta fel. Arról,
hogy az egyházkerület minden tanítóját egy közös értekezletbe hozzuk össze, szó sem lehet, az egyáltalában
kivihetetlen; de mért ne volna kivihető, hogy ugyanakkor, a mikor a kerület tartja évi gyűlését, az egyházmegyei tanítói körök is kiküldik a gyűlés színhelyére
képviselőiket, a kik a soproni s f. lövői képezdék kiküldöttjeivel együtt mintegy népiskolai szakosztályt képezve
tanácskozmányuk tárgyává teszik főleg azon ügyeket,
melyek az érintkező pontokat alkotják a népiskola s
képezde között ? S ha az egyházmegye, rendszerünk
értelmében (40. §.), az elnökségen kivül legalább is két
képviselőt küldhet a kerületi gyűlésre, mért ne lehetne
egy képviselőül az egyházmegyei tanítói értekezlet valamelyik jelesebb tagját küldeni ki? Annyi azonban áll,
hogy ez esetben a tanítói köröket közelebb kellene hozni
az egyházmegyékhez, hogy azok mintegy egyházmegyei
népiskolai bizottságot képezzenek, ne statust a statusban. így fogva fel a dolgot, a pénzkérdés nem képezheti e z első pontnak achillesi sarkát.
A második módra, hogy a képezdei tanárok időnként személyesen szerezzenek maguknak tudomást a
népiskolák állapotáról, szintén az a megjegyzése Bognár

A negyedik pont ellen, a melyben a tanitóképezdéknek a ker. népisk. bizottsággal való folytonos érintkezését kívánjuk, Bognár Endre ur — mint maga
mondja — nem azzal fegyverkezik, hogy különben is
»két4 képezdei tanár vesz részt a bizottság tanácskozmányaiban, hanem inkább abban keresi erősségét, hogy
a népisk. bizottság végzései »a tanítói testületnek bővebb
tudomására nem hozatnak. 4
De hisz nem is azért keresünk mi helyet a népisk.
bizottságban, hogy innen hassunk népiskoláinkra. A negyedik pont célja lényegében egy a másodikéval. Népiskoláinkkal, azok ügyeivel s bajaival akarunk megismerkedni, hogy tudjuk, a reánk bizott ifjakat mire
neveljük, a talajt óhajtjuk látni, melybe csemetéinket
ültetni fogjuk, a terrenumot kikutatni, melynek meghódítására harcosainkat kell kiküldenünk. Valóban, nálunk
még az is érvelgetésre szorúl, hogy a tanitóképezdének
ott kell lennie, a hol a népiskolák ügyei beszéltetnek
meg, a hol azok számára tanterveket készítenek , uj
kézikönyveket ajánlanak stb. stb ! Ha nem is Bognár E.
ur, de tán más valaki csakugyan rámondja: hiszen ugy
is %két€ képezdei tanár van a bizottságban 1 Van, de e

Endre urnák, hogy >sok pénzt nyelne el kevés haszon-

két egyén — mint 1878-ban nov. 14-én a bizottság

ülésén megjegyeztetett — nem képviseli a tanitóképezdét,
tagsaguk csak személyükhöz van kötve, nem pedig hivatalukhoz, s lehet, hogy helyöket ma-holnap más tölti be.
A sopron tképezdei tanári kar a reá bizott iigy érdekében állandó helyet kivan a népisk. bizottságban mind a
két eqyházkerületi tképezde számára.
Ismételjük : a tanítóképezde s népiskola közti szorosabb viszony megkötését s biztosítását csak is az áltax
unk ajánlott módozatok együttes keresztülvitelétől várhatjuk.
Ám hadd szerepeljen a négy pont mellett pium desideriumként a paed. lap is; de ezt azok helyébe tennünk
nem szabad !
Van még észrevételünk a cikk bevezetésére is,
melyben Bognár Endre ur azon kérdést vetve fel: vájjon
mi indíthatta igazgatóságunkat indítványa benyújtására ?
rövid gondolkodás után azzal véli fején találni a szeget,
hogy kimondja : „Ok is olyasmit észleltek a népnevelés
terén, a mi sejtette velők, hogy valami rothadt van
Dániában, mit gyógyítani kell/ S mi az? „Mindenfelé,
legalább kerületünkben — így folytatja Bognár ur —
panaszként hallatszik, hogy az ujabb nemzedék, mely
a képezdéből kikerül, nem üti meg a jó tanitó mértékét,
mert egyháziatlan, függeni nem akaró, szeretné a felekezeti iskolát az egyház arbitriuma alól emancipálni stb.<(
Megbocsásson Bognár úr, ha kereken kimondjuk,
hogy vélekedése teljesen légből kapott! A képezde s
népiskola közti szorosabb viszony mar régen képezé
tanácskozmányunk
tárgyát,
midőn az egyháziatlanság
miatt az első panasz-szót hallottuk. Végezve lényegesebb
belügyeink rendezésével, főleg uj tantervünk behozatalával, törekvésünk oda irányult, hogy intézetünknek hatá.
sát kifelé is biztosítsuk, hogy szavának értéket szerez
zünk azon a téren is, a melyen működni leginkább hivatva van. E törekvés hozta magával a népiskola s képezde közti kapocs eszméjét, mely 1878-ig már annyira
érlelődött, hogy az augusztus i-én Pápán ülést tartott
népisk. bizottság figyelmét felhívhattuk, mig végre 1879ben az ügy mint az igazgatóságnak indítványa a kerü.
léti gyűlés elé került. E szerint a mi törekvésünknek
Bognár Endre úr „ódium^-ához semmi köze.
De különben is mért keriilnők az odiumot ? Es hol
az ódium. Tudakozódásaink eredménye megerősít bennünket azon első nézetünkben, hogy a mit egynémely
buzgó vagy annak látszani szerető atyánkfia országos,
vagy legalább is egész egyházkerületünkre kiterjedő
pestisnek tart s hirdet, nem más, mint egy kisebb vidéknek magán-jellegű baja. Vagy hány emberre történik a
folytonos hivatkozás? Négyre, ötre! Ha a dolog oly
komoly nem volna, nevetnénk a naiv logikán, de így
sokkal nagyobb a megbotránkozásunk, sem hogy elfojtani tudnók magunkban ama kemény ítéletet, hogy legalább is felületességnek a jele, ha valaki ily alapon
ország világ előtt ki meri mondani egy egész intézetről a
legsúlyosabb vádat: a belőle kikerülő ujabb nemzedék nem
üti meg a jó'tanitó mértékét !
No de engedjük meg, hogy ama sokszor idézett

négy-öt tanitó csakugyan egyháziatlan, függeni nem
akaró; engedjük meg azt is, hogy ilyen tanitó több is
van, sőt adjuk hozzá, hogy az itjabb nemzedék fele ilyen :
szabad-e azért okúi vetnünk a tanitóképezdét ? Be van-e
fejezve annak a 18—19 éves ifjúnak fejlődése, midőn
diplomával a kezében az intézetet elhagyja ? A mi vele
az életben történik, arról mi nem lehetünk felelősek. Az
áramlat, melylyel a felekezeti tanítónak meg kell küzdenie, az 1868-iki törvény óta tetemesen nagyobbodott
s veszélyesbedett. Ha ez áramlat tanítóink egy részét
elnyeli, mért interpellálunk csak a képezdénél, mért nem
keressük fel azokat is, kik a képezdétől az ifjú tanítókat
átveszik, s mért nem kérdezzük meg tőlük is : megtettek-e mindent, hogy az újért különben is rajongani szerető
ifjú nemzedék régi tűzhelyünkhöz hű maradjon ? Ha
egyházi életünkben a tanítónak állásához illő munkakört
biztosítunk, ha befolyást engedünk neki egyházmegyei
s kerületi ügyeink elintézésében, ha nem lesz oka keserűen azt hangoztatni: sine nobis de nobis, ha látja, hogy
megtudjuk benne becsülni művelődésünk egyik tényezőjét : akkor nem hisszük, nem hihetjük, hogy találkozzék
protestáns tanitó, ki sóvárogva tekintene át a másik
táborba, s emancipálni akarná a felekezeti iskolát az
egyház arbitriuma alól!
Isten velünk!
A soproni evang

tanítóképezde rendes tanárai :

Fehér Sámuel,

Király József

kép. tanár.

Kapi

Pál,

kép. igazg.

Gyula,

Scheffer

kép. tanár s értekezl. jegyző.

Károly,

kép. tanár.'

TARCA.
Levelek Vigilhez.
I.
Kedves tisztelendő úr! Attól tartok, hogy ezért
a levelemért megtalál rám neheztelni. Kérem ne tegye
azt. Tollamat épenúgy nem vezérli kisebbítési hajlam,
mint az önét nem vezérelte s e nehany papírra vetett sorom — a nagynevű ősök iránti legmelegebb kegyeletem s önök, mint idősb lelkészek iránt bennem élő
legőszintébb tisztelet és elismerés mellett — csupán ama
kérdés némi megvilágítására törekszik : mennyiben volt
ön igazságos, mikor a fiatal lelkészeket s egyedül csak
a fiatalokat oly súlyos vádakkal illette ?
Távol legyen tőlem, hogy az ősök fényes érdemeiből csak egy hajszálnyit is levonjak. Ok magasan
állottak fölöttünk tagadhatatlanúl, bár valami gazdag
tudományos prot. irodalmat nem igen teremtettek s ebbeli mulasztásaikat csak napjainkban kezdik helyrepótolgatni, de minden kétségen felül álló tudományosságuknak bizonyítéka azon tekintély és tisztelet, melylyel
még előkelő uraink részéről is találkoztak. A gondviselésük alá adott híveket pedig oly jól vezérelték a lelki-

ekben, hogy azok, mint Melius is keservesen panaszolja,
„mint a zsidók elhíztak vala s az Urat, mint egy kövér
tulok, megrúgák !<( (a mi különben csak azt mutatja,
hogy inkább valának ők »szobatudósok* mint az életben
forgolódni tudó gyakorlati férfiak).
Azt sem merészkedem kétségbevonni, hogy a protestantismus általánosan tisztelt állását a múltban lelkészei képzettségének köszönhette s még csak fel sem
említek olyasmit, mintha ebben az általános tiszteletben
azon körülménynek is lett volna némi csekély része, hogy
később a protestantismus érdeke a nemzeti ügy érdekével
annyira egybeforrt, hogy a kettő egynek tekintetett, a
protestantismus lévén bástyája az alkotmánynak és nemzetiségnek. A koreszmék különböző áramlatait sem veszem figyelembe, melyek szerint, ahogy a bontonhoz tartozott a rég mult időben a papok felkarolása, épen úgy
a bontonhoz tartozik most minden papnak gúnyos lenézése az állítólagos művelt osztály részéről. Akkor az
volt a divat, most ez. Akkor udvari papokat s udvari
hegedőseiket is tartottak az urak, most agarakat tartanak,
a mint a változó kornak változó szeszélye hozza magával.
Oh voltak nekünk a múltban nagy papjaink, kiknek életét most is tükör gyanánt tarthatja maga elé a
hanyatló nemzedék; voltak herosaink, kik mint egy
ujabb szent László egy egész fejjel magaslottak ki társaik fölött, bár e társak is nagyobb szellemi tőkét képviselének, mint mi képviselünk. De úgy hiszem nem
állítok valótlant, ha azt mondom, hogy erre ők kényszerítve is valának a katholicismussal folytatott harc
miatt. Hiszen lételökért küzdöttek, s hogy azt fenn
bírják tartani, a kath. klérusnak minden áron fölibe
kellett emelkedniök. S azt is régen megírták már,
hogy a nagy idők nagy embereket teremtenek s hogy
a súlyosb teher mindig nagyobb erő kifejtésére ösztönöz.
Egyik jeles papunk tette épen legközelebb azt az igen
találó megjegyzést, hogy mi protestánsok olyanok vagyunk mint a béka, csak akkor terjeszkedünk, ha felülről nyomnak bennünket. Oly világos példa erre csak
legközelebbi múltunk is, hogy feleslegesnek tartom meszszire menni bizonyító erősségekért.
Hiszen önök jobban tudják mint én ; (mert benne
éltek), hogy a forradalom lezajlása után ránk nehezedett
absolutizmus volt az, mely vérünket ismét pezsgésbe
hozta s megteremtette velünk a magyar prot.
egyházi
irodalom renaissanceánah korszakát. Támadtak egyszerre
oly fényes alakok a prot. egyház kebeléből, hogy szemünk fátyolos volt a nagy ragyogástól s a könyektől,
miket pilláinkra az öröm fakasztott.
Á küzdelem most már megszűnt s talan beállott
a tespedés ? Dehogy. Vannak nekünk most is kiemelkedő
férfiaink s hitem és meggyőződésem, hogy lesznek mindig olyanok, kik az ősöknél talán kevesebb tehetséggel,
de a buzgóságnak, a lelkesedésnek hasonló melegségével
fogják munkálni Isten országának terjesztését.
De hát tisztelendő úr azt szeretné ugy-e, hogy

egyházunknak valamennyi papja méltó dicsekedésünk
tárgya lehetne, hogy valamennyi a „tudományosan képzett* jelzőt érdemelné ki háta megett s egyenlő lángokkal égne az ismeretekért. Tehát a neki adatott talentumok száma szerint, vagy positive részt vegyen abban a
munkában, mely irodalmi kincseink gyarapítására, egyházunk reputatiójának megvédésére sőt emelésére céloztatik, vagy legalabb — ha erre rest és tehetetlen —
mások szellemi termékei világrajöhetését segítse elő támogatása által. Vagy még érthetőbben szólva, vagy
legyen iró maga is mindenki, vagy fizessen elő, hogyha már neki magának nincsenek gondolatai, legalabb a
más gondolatait olvassa el, s így magát is képezve, az
irodalomnak is használjon.
Hisz igy volna derék, de hát ez sohasem volt, nem
is lesz. Nem volt meg a régmúltban épenúgy, mint az
alig múltban, nem a mar elpihentek, nem az önnel egy
korúak között. Példát ugyan erre a ködös múltból ugy
hirtelenében nem igen hozhatok, mert akkor még nem
nyomtattak olyan újságot, melyben a papok egymás
ellen való panaszolkodásaikat kenetes sorokban megörökítsék, hanem önökre már rájok tudom bizonyítani a
miénkhez hasonló indolentiát.
íme :
1) Az ötvenes évek vége felé Sárospatakon egy
vállalat indult meg, egy prot. tudományos folyóirat
„Sárospataki füzetek® címen. A pusztában elepedt izraelitáknak nem volt nagyobb szükségük a Mózes forrás
fakasztó csodavesszejére, mint a magyar prot. egyháznak
egy ilyen folyóiratra. Tudományos folyóirat volt ez a
szó valódi értelmében, úgy szerkesztve s oly közleményekkel, melyek mellett mostani egyházi lapjainknak vagy
túlzó személyeskedésből vagy puszta compilátióból alló
cikkei mind messze elmaradnak. Igen uram, e lapnal
jobbat azóta sem voltunk képesek produkálni*) s önök
e lapot megbuktatták akkor, mikor azok az annyira
ócsárolt fiatal papok még azt sem tudták, hogy valaha
papok lesznek-e. A sárospataki főiskola tanári karatói
ritka szép önzetlenség volt az, hogy e „Füzeteket* annyi
ideig fentartotta, dolgozva abba ingyen nemcsak, hanem
annak kiadási költségeire még rá is fizetve. Igen uram,
igy tengették ők e Füzeteket erősen megszolgált csekély
fizetésökből, csak hogy a papoknak legyen mit olvasniok,
és a papok nem olvasának.
2) Előfizetést hirdetnek egy komolyabb munkára,
mely nem predikátió lesz — s mi azonnal házunkba
vonulunk, mint a csigabiga. Ne add Isten, hogy egy
forintot ki lehessen belőlünk préselni. S a szegény szerző,
ki elég jó hiszemü volt jóakaratunkra számítani, halat
adhat a gondviselésnek, ha vakmerőségét félévi jövedelme
bánja meg. Például idézhetem erre Mitrovics űr „Egyházi szónoklattanát* mint olyat, melynek kiadási vajúdásait közelebbről ismerem. E művet tanítványai adták
*) De már ehhez az állításhoz nagyon is sok szó férne.
S z e rk

ki, különben a lelkészi kar tudomány szomja miatt ez a
világosság örökre véka alatt maradhat. Miért, hogy
olyan kevés lelkész igyekezett az idősbek közül e hézagpótló munkát megszerezni magának? Mentségökre nem
igen hozhatnak fel semmit, mert én részemről azt nem
fogadnám el mentségül, hogy ha a fiatalok megvették >
hát jól tették, úgy is nekik lesz arra szükségök és nem
az öregeknek, kik már kiilömben is eleget tudnak. De
azt is hiszem, hogy egy valódi művelt prot. papot, ki
megszokta szellemének is épen úgy megadni a rendes
táplálékot, mint testének: késő napjaiban is érdekelni
fogja az, hogy mi módon gondolkoznak mások oly dolgok
felől, melyekkel életében egyszer másszor ő is foglalkozott s egy jól irt munkának olvasása kell, hogy neki
koporsójáig mindig lelki gyönyörűséget szerezzen. S ha
hozzá még a magyar protestantismusnak szerelme is
lelkesíti s annak becsületét is szívén hordozza, bizonyára
nem fog késlekedni, még aldozatot is hozni oly törekvés
mellett, melynek célja épen e becsület fentartása s talán
fényesebbé tétele.
3) A protestáns egylet „theologiai könyvtar* címen
vállalkozott nekünk tudományos irodalmat teremteni s
elvonni fejünkről azt a nagy gyalázatot, mely miatt egy
művelt külföldi protestánsnak szemébe nézni nem mertünk. Mily vállalkozás s mily hallatlan közönyösség
a mi részünkről ! E sokat igérő vállalat is ma-holnap a
sárospataki füzetek sorsára jut. Előfizetői egymásután
szökdösnek el s a kik még hűek maradtak hozzá, azoknak is a java része sovány káplánokból s legatiókon
tengődő papnövendékekbó'l telik ki. Hogy pirulnánk, ha
ezt megtudná valaki.
4) Egyházi lapjainknak is annyi a megrendelőjök
még módosabb papjaink közül is, hogy lassan-lassan
megtanulják a koplalást, ha ugyan egy szép reggelen a
kulcsot be nem adják.
Nemde uram, oly szomorú jelenségek ezek mindannyian, melyekért nem csupán a fiatal papokat lehet
pellengérre állítani s a melyeken előbb-utóbb valahogyan
segíteni »muszáj*.
Hiszen ha tréfálnom illenék egy ilyen levélben,
melyet magamnál idősebb emberhez intézek, én mindjárt
meg is tudnám mondani, hogy kell a bajon segítenünk.
Akkor azt javasolnám én is Jókaival, hogy ha már
csakugyan annyira rusticus emberek vagyunk, mint
állítjuk, ne kész pénzzel, de nyers terménynyel fizessünk :
pl. Mitrovics úr adhatta volna egyházi szónoklattanát
darabonkint 2 sódarért vagy egy véka kukoricáért; Hörk
úr most megjelent katechetikáját egy köböl korpáért s
így tovább, a többi tudományos munkákat is. Az egyházi lapoknak, folyóiratoknak pedig ütni kellene a dobot,
verni a réztányért, harsogtatni a jerikói kürtöket minden
negyed év elején s igérni tücsköt, bogarat, csodálatra
méltó tudósításokat az e. megyei gyűlésekről, érdekfeszítő polémiákat, soha nem hallott skandalumokat Erdélyből, minden számban cikket Bierbrunner Gusztávtól,
melynél ezután is főtekintet lesz arra, hogy a cím la-

tinul és ne magyarul legyen, stb. stb. Ezekhez járulna
aztán kedvezményképen minden számnak utolsó levelén
egy úgy nyomtatott regény, hogy azt ki lehessen nyírni
s majdan együvé köttetni, továbbá még nagyobb kedvezményűi egy olyan francia regény, mely borzadalmasságban minden eddigit felülmúl s mely sehol a kontinensen még eddig meg nem jelent, még Franciaországban
sem. Legeslegnagyobb kedvezményűi s legutoljára pedig
igérni lehetne egy már megjelenése előtt közfeltünést
keltett közkedvességü művészünk Jankó János által festett
s a bécsi leghíresebb intézetben sokszorosított olajnyomatu képet, eme pikánsnak látszó címmel: »Mit csinál
a pap mikor semmit se csinál
Ha illenék mondom, hát ilyen javaslattal állanék
elő. Sőt még azt is merném indítványozni, hogy az
egyházi munkák kiadói tartsanak szintén lépést a korral
s öntsék el ügynökökkel az országot, a kik ne tágítsanak egy pap mellől sem addig, míg az valamire elő
nem fizet. Ehhez az indítványomhoz azonban kevesebb
reményem van, mint az előbbiekhez, mert azt nekem
senki se fogja elhinni, hogy minket a legbecsesebb, legszükségesebb, mondhatni kenyértudománynyal foglalkozó
művek megvételére is kapacitálni kell.
Cinke István.

Ének.*)
LXXXIV. zsolt. nót.
Oh mindenütt jelenvaló,
Földi szemmel nem látható
Örök isten, változhatatlan
Nézve kezed alkotásit :
Bölcseséged ott világit
Kicsinyekben és a nagyokban.
De nem ér föl ez a lélek. . .
Hiszek benned és remélek !
A magasság és a mélység,
Világosság és sötétség
Téged dicsér, oh véghetetlen !
T é g e d az ég csattogása,
Fülemile csacsogása,
Bujdosó vad a rengetegben
Rezgő harmat, zúgó tenger. . •
Én is szegény gyarló ember.
Szárnyad alatt van, oh Felség '
Ez az egész nagy mindenség.
Pályájokon szép rendbe mennek,
Látsz te m i n d e n t : fát, virágot,
Porszemet és száz világot ;
Pásztora vagy sok remekednek
Nyugton kelek, békére fekszem :
Szemöldököd őriz engem.
Érhet, uram 1 minden érhet,
Ostorozhat ez az élet :
Nem csüggedek el sok bajomban.
Bízva nézek föl az égre.
*) Mutatvány szerzőnek közelebb megjelenő ujabb

költeményei

bői. Ara fűzve 1 frt, díszkötésben 2 frt Az előfizetések szerző lakására
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sz.) küldendők.

zengzetes nyelvünkön képesek hozzánk szólni.4 Magyar
nyelven tartott lelkes felköszöntőjét magunk is hallottuk
Csik-Szeredan, a székely-egylet lakomájan ; jelen füzetét
pedig „Boldog újévet kivan alazatos szolgaja az iró 4
fölirattal küldé be lapunk szerkesztőjéhez.

Tőled minden jót remélve :
Vigasztalást küldesz T e onnan.
A koporsót . . azt se félem :
Ott is atyám vagy te nékem.
Szined előtt leborulok,
Mert tudom, hogy megujulok :

Krakkó felől jött be hazánkba, azért, hogy a volt
lengyel fővarosban tudakozódjék az egykor ott is virágzott unitárius egyház felől. Görög unitusokhoz utasították őt, mert hiszen ott már az unitarianismusnak úgyszólván híre enyészett; mindössze is utcanevek (Ulica
Aryánska és Ulica Racowiecka), az ariánus temető;
Galícia egyéb részeiben Luczanowicében szintén az ariánus
temető, Luslawicében Sozzini sírja stb. tanúskodik emiékökről.

A buzgóság, hit felmagasztal.
Ezt a földet elfelejtve,
Imádkozva, énekelve,
Az egekbe ragadsz magaddal,
Zsámolyodnál, tiszta Jóság !
Lehull rólam a gyarlóság.
Ha egedből visszatérek :
Újra bíínös ez a lélek,
Rátapad a föld szennye, átka,
De ha egyszer mindörökre
Felrepülhet szent körödbe,
Porhüvelyét itt hagyva hátra :
Méltó lesz Rád és magasztal
Vég nélkül az angyalokkal.

Pósa

Lajos.

KÖNYVISMERTETÉS.
Report of an official visit to Transylvania, on occasion
of the tercentennial commemoration of Francis Dávid.
Addressed to the council oj the British and foreign uniiarian Association b>/their appointed representative, Alexander Gordon, M. A. London 37. Norfolk street, Strand.
Lapunk bezárta előtt érkezett kezünkhöz ez érdekes kis füzet, melynek 42 lapját hirtelenében átforgattuk; hiszen magyar protestáns emberre nézve oly érdekfeszítő, hogy ha a kezébe veszi, le sem tudja tenni,
amíg végig nem olvasta.

Budapestre sept. 14-én érkezett, hol Jakab Elek
volt kalauza. Nagy és méltó elismeréssel szól Jakab Elek
útbaigazító, viszonyainkról fölvilágosító magyarázatairól;
de különösen kiemeli, hogy Jakab Elek oly roppant szolgalatot tett egyhazanak, aminőt csak tehet a történetíró.
Dávid Ferencről oly munkát irt, mely méltán odaallitható a M'Crie által Knox Jánosról és Carlyle altal Cromwell Olivérről irt nagy történelmi monographia mellé.
„Sikerült neki leleplezni az unitárius mozgalom valósagos úttörőjének hű képét, azon egyetlen emberét, kinek
szelleme elég mély s igaz volt, hogy egy oly szülemlő
i egyházat megalapítson, mely túlélje a muló hitvitákat és
hogy a szabad hit mellett maradandó tanúsagot tegyen. 4
Jakab Elek vezette őt be Buzogány Áron és Ferenc
| József püspök barátságába, kikről szintén a legnagyobb
elismeréssel nyilatkozik.
Kolozsvárt nemcsak az unitárius, hanem egyéb
felekezetek kiváló férfiaival, Nagy Péter püspökkel,
Szász Domokossal, Finalyval is huzamosabb ideig érintkezhetett, s minden oldalról annyi szívességet tapasztalt,
hogy önvallomasa szerint: „A mint a helyzet újságán
túl voltam, bamulattal vettem észre, hogy tökéletesen
otthon éreztem magam, mintha nem is volnék idegenekközt. Azon kezdtem gondolkodni, hogy vagy én vagyok
magyar, anélkül, hogy tudnám, vagy valami idetévedt
angol ag emberei közé kerültem. 4

Szerző, ki belfasti unitárius lelkész, tavaly aug.
4-én hagyta el csendes otthonát, hogy mint a „British
atid Foreign Unitarian Association 4 egyik képviselője
vegyen részt a Dávid Ferenc elitéltetése és három százados évfordulója alkalmaból Székely-Keresztúrott tartott
unitárius egyházi emlékünnepélyen. Tudvagyára, jóraA kolozsvári unit. egyház múltját és jelenét rövivalóságára és kitartó szorgalmára vall az, hogy, mint a
ielen füzetben önmaga megjegyzi, ez alkalmat nem den ismertetve, Taylernek a Theological Revievv 1 869-iki
akarta egyedül szertartásos megjelenésre fölhasználni, jan. füzetében tett azon megjegyzésére, hogy az ottani
hanem arra is, hogy megismerkedjék a világon legrégibb unit. templom egyátalában nem tarthat szamot építéunitárius egyház szervezetével, s azon népnek tényleges szeti szépségre, úgy igazítja helyre, hogy a kolozsvári
eletével és vezéreszméivel, melynek keblében ez három főtemplomon nincs ugyan díszítés, mindössze néhány faszázaddal előbb meggyökerezett.
• ragvány a szószéken : de azért egyszerűségével, nagy
Igen természetesen első teendőjének tartotta, ide- arányaival és fehér falaival imponáló hatást gyakorol a
genre nézve oly annyira nehéz hazai nyelvünk megta- belépőre.
nulását. E célját el is érte. Lapunk mult évi 45-ik
Átalában mindenütt, ahol szükséges, védelmünkre
száma vezércikkében B. G. munkatársunk méltán írt róla kél s csekély és nagy dolgokban egyaránt, mindig báboekképen : „Gordon Sándor, a belfasti derék unitárius leik. zás nélkül áll ki a síkra mellettünk. Elmondja, hogy
egyike azon keveseknek, akik bírják a kulcsot a magyar Kolozsvárt a színháznak több a latogatója vasárnap este,
protestánsok szivéhez, akiknek nincs szükségük közvetí- mint a sok templomnak együttvéve reggel; ezt azontőre, hogy megértessük vele magunkat; hanem sajá t ban hajlandó annak tulajdonítani, hogy a Királyhágón
4*

túl a vallasos életet a külső isteni tisztelet gyakorlásától függetlennek tartjak.
Különösen meglepő volt reá nézve a vallási szabad
szellem, melyet a különböző felekezeteknél tapasztalt;
meglepte név szerint az, hogy a sz. udvarhelyi róm.
kath. esperes is részt vett a székely-keresztúri ünnepélyen, továbbá hogy az unit. „Magvetőt* a ref. tanintézetek könyvtáraiban mindenütt találta.
Gyéresen Pagetet látogatta meg, honnan Tordára s
Albert János lelkész vezetése alatt Torockóra rándult ki.
Érdekesen Írja le utazásukat Torockó felé, hol minden
faluban, melyen keresztül mentek, a lelkész fogadja őket,
harangoznak eléjök, a leányok virágokat hintenek útjokra stb.
Maros-Vásárhelyt különösen a gr. Teleki Sámuel
által alapított híres könyvtár vonja magára figyelmét. E
könyvtarnak azon kézirata, melyet Stheinthal Sozzini
sajátkezű Írásának tartötí, szerinte csak lapról-lapra, sorról-sorrá való másolata Servet „Christianismi Restitutio* című munkájának. A székely fővárosból Keresztúr
felé tartvan, útba ejti BÖzöd-Ujfalut, mely alkalommal
ismerteti az ottani szombatosok felekezetét. Végre elérkezik Székely-Keresztúrra, hol az emlékünnepélyen Chal
mersszel együtt tevékeny részt vesz, közli a kölcsönös
üdvözléseket a britt és a székely unitáriusok között. A
gyűlés hű leírása különben is ismeretes olvasóink előtt,
éppen azért Gordon munkájának e részletét csak fölemlítjük, bővebben azért sem ismertethetjük, mert a csekély tér, melyet jelen sorainknak az utolsó percben
szoríthatunk, amúgy is mar fogyatékán van.
Mennyire behatolt Gordon úr a hazai unit. egyház
belviszonyainak ismeretébe, fényesen bizonyítja művének
az a része, melyben az unitáriusok belső szervezetét tárgyalja. Ez nemcsak alapos értekezés, hanem egyúttal
éles elméjű is, talaló megjegyzésekkel és kitérésekkel.
Szerinte „hol, mint nálunk a papok hitágazati formula
alairására nem köteleztetnek, nehéz megmondani, mik
az átalánosan elfogadott vallási nézetek.* Ez igazságot
nyomban maga bizonyítja, midőn hallomás utan állítja,
hogy a ref. egyházban sokan az arianismus hívei, az
unit. egyhazban meg legtöbben Krisztus praeexistentiáját
valljak. Mind a két állításhoz sok szó fcrne.
Keresztúrról a székely egylet elnöke, Hajós János
kir. tanácsos és Buzogány Aron ministeri titkár meghívásából az egylettel és a történelmi társulat tagjaival
együtt utazza be Udvarhely-, Csík-, és Háromszék megyék egy részét, le egész Brassóig. Onnan Debrecenbe
megy a konvent gyűléseire. E szerint méltán elmondhatja magáról, hogy a magyar faj lakta legnevezetesebb
vidékeket saját tapasztalataból ismeri. Ismeri egyhaztörténelmünket is : Dávid Ferencnek az e füzet elejére helyezett életrajza alapos kis történelmi értekezés, úgyszintén a munkában előforduló vonatkozások mindenütt
teljes tájékozottságáról tanúskodnak.
Részünkről úgy tekintjük e munkát, mint a mely

a britt unit. szövetségnek hazai unitáriusaink iránt való
érdeklődésének fényes tanúbizonysága. Ez az egylet,
melynek anyagi segélyezésével a Manchester New-Collegeben 1860 óta számos unit. hazánkfia, úgymint Simén
Domokos, Bencédi György, Uzoni Gábor, Kovács János,
Derzsi Károly, Péterfi Dénes, Boros György és Varga
Dénes nyerték felsőbb kiképeztetésöket; ez az egylet,
mely Gordon urat és társait képviselői gyanánt küldte
ki a Dávid Ferenc ünnepélyre : valóban mély hálánkra
érdemes. Gordon Sándor úr hasonlóan ; erdélyi atyánkfiai
nem hiába eresztették szentélyükbe hitrokonukat, az az
ott látottakról rokonszenvesen, az igazságnak megfelelően
tudósita honfitársait.
Borongó Adorján.

BELFÖLD.
Babona a vallás köpönyege alatt.
— Válaszul Benedek Ede lírnak*) —

Régen értesültem mar arról, hogy B. ur a Miszlan
dühöngött difteritis-ragályról, ezen becses lapban cikket
közölt, a melyben rólam is irt valamit, és pedig, mint
mondák, „nem épen dicséretes dolgot.* Eri a cikket
akkoriban nem olvastam, tehát a rólam Írottakat sem
tudtam tüzetesen, a miért is azt gondolva, hogy B. úr
nem dicsérő nyilatkozata nekem elég dicséret, nem törekedtem az altala világgá bocsájtott kacsat megismerni,
most azonban, midőn ezen becses lap kezemhez jutott,
s a cikk tartalmat megismertem, elhatároztam arra válaszolni és pedig, bizva a szerkesztő úr lovagiasságaban, az
ő engedelmével ezen lapban, hogy ugyanezen t. olvasó
közönség, mely audiebatunam partém, audiat et alteram.
Jelen válaszommal nem szándékozom B. úrral tollharcot kezdeni; de magamat mentegetni sem akarom,
mert qui se excusat incusat; hanem, mivel a cikkben
közlöttek altal a t. olvasó közönség félrevezettetik és a
felekezeti gyűlölség konkolya hintetik el, csak morális
kötelességemnek vélek megfelelni, midőn jelen válaszomban B. úr helytelen allitásait helyre igazítom.
Rövid bevezetés után ezeket irja B. úr: „A helybeli iskolák az elöljáróság intézkedése folytán három
ízben zárattak be. Rövid két hónap alatt, mint az
anyakönyv mutatja, 49 gyermekünk esett áldozatul.*
Én csak egyetlen egyszer lettem fölszólítva a községi
elöljáróság által, hogy iskoláinkat zárjam be, de a községi
elöljáróságot nem tartván e tekintetben illetékes hatóságnak, csak néhány napi szünidőt adtam az iskolasoknak, ergo az iskolák egy ízben sem voltak bezárva. A
rövid két hónapot pedig úgy tessék érteni, hogy 1878.
sept. 4-én volt az első difteritis eset, az utolsó pedig
1879 május 15-én, amit az anyakönyv bizonyít.
„Csodalatosnak tetszik, igy ír tovább B. ur, hogy
helységünkben majdnem egyenlő számmal vagyunk a
(* Lásd a „Prot. Egyh

és Isk. L a p * 1879. 18. számát.

katholikusokkal népességi tekintetben, és míg a mi felekezetünkből meghalt 49 gyermek, adclig azokná 1 17
halálozási eset fordult elő.® A miszlai jegyzőségnek 1878
aug. 30-ról kelt s hozzám intézett jelentésében ez áll:
»A legutóbbi népszámlálás szerint Miszlán helv. hitvallású van 706. Hiteles adatok után kiadott sematizmusunk szerint pedig katholikus csak 494 van; e szerint
egyenlő számmal egyátalában nem vagyunk. B. úr nálunk 17 halálozási esetet említ, holott anyakönyvünk
csak 13-at mutat, ergo még itt is eltér az igazságtól.
De most jön a facit rei. B. úr így folytatja cikkét:
„Mondanom sem kell, hogy még napjainkban is akadnak oly plébános urak, kik az ilyen eseteket a vallással
hozzak kapcsolatba, s nem elégesznek meg azzal, hogy
a kath. vallásnak Isten előtti kedvességét hallgatóik előtt
oly argumentumokkal bizonyítgatják, hogy az Isten
azért bocsájtja a reformátusokra oly nagy mértékben a
halált, mert eretnekek, azoknak nem jó, nem igazi a
vallásuk, lam a mi gyermekeink nem halnak, a mi halaleset előfordult nálunk, leginkább csak azoknál történt,
a kik nem buzgó keresztén)' katholikusok stb.; hanem
ridiculum est dictu, — megtörtént pedig nálunk, a helybeli plébános helyettes (vicarius) berendelte a kath.
gyermekeket a templomba, és Balazs püspök napján,
mindeniknek a torkát szentelt gyertyával megnyomogatta,
el akarvan úgy a gyermekekkel, mint a néppel hitetni
azt, hogy ezen tette altal a roncsoló toroklob meg fog
szűnni. És miután ezen időtől fogva kath. gyermek
roncsoló toroklobban nem halt meg, most a nép (persze helységünk tudatlan páriái), szentül hiszi, hogy ennek
oka nem lehet más, mint a szentelt gyertyák csodatevő ereje.®
Ha kérdőre vonnám B. urat ezen állításáért, bizony
nem bizonyíthatna be azok közül többet, mint azt, hogy
akadt egy plébános-helyettes, a ki már 10 év óta gyógyít, (de csak szükség esetében) mindenféle betegséget,
s káplán korában meglehetős praxist szerzett magának
a toroklob gyógyításában is, tehát ezen plébános-helyettes a ragálynak, hívei közti első feltűnésekor, a templomban elmondotta a népnek mindazon óvszabalyokat,
melyeknek szigorú alkalmazása a ragály terjedését okvetlenül megakadályozza. Mivel azonban azt tapasztalta,
hogy az óvszabalyok kihirdetése után a ragály a községben lakó katholikusok közt ugyan teljesen megszűnt,
de a község szélein lakó, az Isten házát nem igen látogatható és az ott hirdetett óvszabalyokról mitsem tudó
urasági cselédeknél, minden orvosi segély dacára is,
aránylag nagy mértékben szedi aldozatait, (pár héttel
az első hirdetés utan, körülbelől igy szólott ismét ez
ügyben): „Hogy a roncsoló toroklob községünket még
nem hagyta el, bizonyítják az atyafiaknál történő mindennapi temetések és a község szélein lakó urasági kath.
cselédeknél előforduló esetek ; de hogy a községben mi
közöttünk, kath. közt, nem fordul elő halálozás, hajlandó
vagyok annak tulajdonítani, hogy utasításaimat teljesítitek ; ennél fogva felhívlak benneteket, miszerint a tőlem

hallott óvszabályokat mondjatok el azoknak is, kik a
templomba nem jöhetvén, azokat tőlem nem hallhatták
és buzdítsátok őket óvszabalyaiin pontos teljesítésére,
hogy a ragály terjedése meggáltoltassék.®
A B. úr cikkében elmondott vádak olyanok, hogy
azokat papról feltenni sem lehet.
A B. úr cikkében elmondottakból ugyanis egy
pap legnagyobb gyűlölete rí ki a reformátusok iránt, a
kik pedig felebarátaink, s kiket hogy szeretnünk kell,
Isten parancsolja, a pap pedig tanítja. Gondolkozzék
egy keveset B. úr, hogyan quadrálna az, ha a pap egyik
napon gyűlöletet szítana és tanítana egész hitfelekezet,
vagy minden más felekezet, tehát millió és millió embertársa ellen, mas napon pedig minden embert szeretni
tanítana ? Lenne-e ezen eljárásban logika ? Az eretnek
elnevezést soha sem alkalmaztam egy hitfelekezetre sem,
annal kevésbé azon hitfeleKezetre, melyhez vérrokonaim is tartoznak.
Ami a Balázs püspök napjára vonatkozó állítást illeti, erre nézve egyszerűen azt jegyzem meg,
hogy Balazs püspök napján nem csak tavaly, a midőn
a difteritis dühöngött, nem csak Miszlán, a hol az dühöngött, és nemcsak én, hanem Balázs püspök szentté
avatasa óta a világ minden zugaban, minden kath. pap
! végezi, nem mint B. úr írja, a gyermekek, hanem az
összes hivek megáldását, ezen rövid ima kíséretében :
„Sz. Balázs püspök és vértanú közbenjárás által mentsen
meg tégedet az Isten mindenféle torokbajtól.® Kar volt
ezen általános egyházi szertartásból azt dedukalni, hogy
én azaltal annyira félrevezettem a népet, miszerint x ha
aranyszájú sz. János mondaná is nekik, hogy nem a pap
altal megszentelt gyertya, hanem a Gross járási orvos
úr erélyes intézkedését végrehajtó (s B. úr elnöksége
alatt működő) bizottság faradhatlan felügyelete következtében szűnt meg a ragaly, ezt nem fogja hinni senki sem.®
Ezeket akartam saját reputatióm érdekében röviden, a személyeskedés nélkül elmondani. A személyeskedést kerültem azért, mert az ellenem emelt vádakat a
puszta tények hű elbeszélésével is megcáfolhatni véltem.
Fülöpp

György,

plébános - helyettes.

RÉGISÉGEK.
Enekszerzők életrajza.
Igazitok:
Varga István (doctor) született Biid-sz. Mihályon
Szabolcsmegyében 1776. Julius 31. ns. Varga István
és ns. Aranyos Judit szüléktől. Tanulását kezdette helyben, s bevégezte a debreceni collegiumban 1801-ben, hol
mint a rhetorica köztanitója két évig dicséretesen működött. Ezt bevégezvén tudománya öregbítése végett 1802
ben saját költségén külföldre utazott. Tanult Göttingában, majd Jena s Marburgban ez utóbbi helyen 1804.

Sept. I. a papi sz. tudományok doctorává avattatott.
Külhonban léte alatt a tiszántúli egyh. kerülettől a debreceni főiskola exegetica theologiai tanszékére meghívást
kapván, haza jött, s tanári székét 1805. év tavaszán elfoglalta, s itt működött 1821. márc. elejéig közmegelégedésre, az exegeticumot tudós munkáival gazdagítván.
A szikszói egyháztól meghívást kapván a második papi
allomasra, e hivatalai marc. 5. foglalta el. Itteni hivataloskodasa alatt, hallgatói tiszteletét, szeretetét nem csak
papi buzgósága, hanem mint a jkönyvi bejegyzés tanúsítja, különösen egyh. beszédeinek az akkori időben
ritkábban tapasztalható charta nélküli elmondásáért ki.
érdemelte. 1826. Junius 28. tiszttársa Garas István esperes
elhalálozvan, az úgynevezett „első vagy nagypapságra*
emeltetett, miként azt a következő évi febr. 5-röli jkönyv
tanúsítja: „néhai Tisztelendő Esperest Garas István úrnak halalával megüresűlvén a nagy Parochialis Prédikátori szék, Tdő Varga István eddig volt kisebb Predicator úr, az illendőség és az eleinkről reánk maradott
rendtartás, de kivaltképen ez tisztelt úrnak sok rendbeli érdemei arra bírván bennünket, általunk a nagy papságra közakarattal megkéretett.
Egyháza iránti meleg érdeklődésének tanuja az
oltani jkönyv, mely több jótéteményét örökité meg.
Nevezetesen 1828-ban „nyomtatásban levő verseket és
ncmely mondásokat ajándékozott az iskolának,* ugyan
cz év Sept. 14. „100. rhénes forintokat ajánlott az iskola bibliothekajanak, hogy azon hasznos könyvek vétessenek* stb. 1829-ben tractualis assessorra választatván, 1831. februáriusában az akkori esperes Futó Sámuel
szántói lelkész altal Canonica visitatióra kirendeltetvén,
egy helyen, a Hernád vize mellett feldűlvén a vizbe
esett, s veszedelmesen athülvén, agyvelő gyuladást kapott, mely miatt meghalt 1831. marc. 15.
Halaláról a jkönyvi bejegyzés ekként van : 15.
mart. Elsőbb Predicatorunk Tdő Varga István úr, ki
is elébb a debreceni ref. Collegiumban 17. Esztendőkig
(rectius 16) Theologiae Professorságot viselvén, annakutána onnan ekklezsiánkban a prédikátori sz. szolgalatra
kihozattatván, dicséretesen és példás hűséggel eltöltvén
közöttünk 10 esztendőket, kevés ideig tartó betegeskedései után ezen napnak estvéli órain, szép csendes halállal e világból kimúlt; közönségesen hallgatóinak nagy
' zomorusagaval, ugyanazon mart. holnapnak 19. napján
tisztességesen, kisebb predicatorunk tdő Forrai József
úr predicátiójaval és iskola rektor Bata József úr szép
oratiójával eltemettetett, a miskolci cantus különösen
készült éneklésük mellett.*
Neje Pécely Klara — a nagy literátor Pécely
József révkomáromi lelkész leanya volt, — kinek férje
halálákor a szikszói egyház „miután gyermekein s
férje jó hírnevén túl semmije se maradt* — a fentebb
említett 100 frtpyi alapitvanyt vissza engedte. — De
Isten gondot viselt a hű szolgájanak családjáról. —
.Gyermekei közül Lajos, jelenleg a debreceni főiskola

pénztárnoka. — Ferenc Amerikában lakik, 1849. volt
torontálmegyei alispán s vész-törvényszéki elnök, Eszter,
később Szúcs Karoly érmelléki esperes neje, Antal,
később volt országgyűlési képviselő.
Igazitá: 36. 63.
Kálmán Farkas.

IRODALOM.
Viski K. Bálint sárospataki jogtanar, jeles mun"
katarsunk neje a következő előfizetési felhívást bocsátottá ki : „Ismerőseim, rokonaim és barátaim ismételt
felhívására költeményeimet sajtó alá rendezem. Ezek a
versek majd mind megjelentek már különböző nevek vagy
jegyek alatt. Itt csak egy csomóba foglalva veszi a szíves olvasó. A 10—13 ivre terjedő kötet öt részből fog
allani ; u. m. : I. Népregék, népmondák, népballadák és
románcok. II. Népdalok. III. Érzelmi költemények. IV.
Tréfás versek. V. Idegen költőkből. Az előfizetési íveket
folyó évi feb. 15-ig kérem nevem alatt Sárospatakra
(bérmentetlenül is) visszaküldeni, hogy magamat tájékozhassam. Előfizetési ár 1 frt. o. é. Előfizetés helyett előjegyzéseket is szívesen fogadok, a mire póstautánvétellel
küldeném meg a könyvet. A mű húsvétra minden t.
előfizetőnek megkíildetik.* Viski Bálintnénak néhány, a
Hölgyek Lapjában megjelent népies zamatú, hangulatteljes költeményét volt alkalmunk olvasni, s ezek nyomán
jelen művét melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe.
A Bodnár Zsigmond altal kitűnően szerkesztett
Havi Szemle januári füzete megjelent. Pethő Gyula ír
benne aranytermő vidékekről, melyben kiválóan érdekes
Európa E dorádója, Vöröspatak vidéke aranybányászatának leírása. Ballagi Géza a magyar közigazgatásról irt tanulmanyaban annak európaiasabbá tételét sürgeti; Bulla
János, Rudnyánszky Gyula két költeménye, Dukay Vilmosnak a neologia-és orthologiaról irt értekezése, melyben
a Whitney amerikai nyelvész mélyreható eszméi nyomán
keményen megtamadja a Nyelvőr irányát; Brassai Sámuel cikke a magyar helyes-irásról, Justusé reform-politikankról, Képzőművészeti szemle Beleznay Alberttől, az
utolsó Csicsay, beszély, Bodonjózseftől, végre könyvszemle
zárja be e becses füzet tartalmát. A Havi Sz. ára egész
évre 8 frt, félévre 4 frt, negyed évre 2 frt. Egy-egy
füzet ára 80 kr. Előfizetési pénzek a „Havi Sz.* kiadóhivatalaba (Damjanich utca 27. sz.) vagy Wilckens
könyvnyomdájába (koronaherceg utca 3) küldendők.

KÜLÖNFÉLÉK.
* Személyi hirek. A debreceni reí. e.-megye segédgondnokává a leköszönt Móricz Pal helyére Fráter
Gyula, vértesi szolgabíró, tiszántúli egyházkerületi világi
jegyzővé Farkas Lajos szatmari ügyvéd választatott meg;

— Szilágyi Sándor, a nemzeti színház nyugalmazott tagja
az újpesti ref. egyház javára, melynek 1876 tavasz óta
gondnoka, még egyszer fellép a Szigligeti által irt „Nagyapó® cimü népszínműben. Ez nemes elhatározásában különösen bátoritá Blaháné asszony, kivel együtt annyiszor
játszotta e darabot a nemzeti színházban, s ezúttal is
együtt fogják játszani a népszínházban.
- Vanitas vanitatum. Meghalt a felesége egy győrmegyei ispánnak, ki hű élete párja porai fölé szép emléket állíttatott, s rá vésette: » Itt nyugszik N. N. ispánné.* Telt az idő, s az ispán űrból kasznár lett. Hogy
a sírkő is hirdesse az ő kasznárságat, a fenebbi sirirat
után odavésette: „Jelenleg pedig kasznárné/
* Nazarénus szent — in spe. Berecki Pál híres
ember, ki a Bihar szerint, erővel nazarénus szentté akarja
magát felavattatni. Mesterségére nézve volt igás kocsis,
lelki állására nézve fenkölt szellemű hittérítő, a ki hivatva van a nazarénus vallás fényét emelni, olyan féle
dolgok által, mint a lopás, olajfestmények ellen való harcolás stb. Ez az a nagy férfiú, a ki Arany János fejét, s
Balogh Péter, volt superintendens gyomrát a nagyszalontai városház termében — in effigie — beszakította.
Legújabb vallásos cselekedete a dicső férfiúnak az, hogy
a nagyszalontai ref. templom kulcsait karácson másod
napján ellopta s így elérte azt, hogy a ref. hívek egy óra
hoszszánál tovább vártak a templom ajtajában. Berecki
Pált pedig, ki a kulcsokat még mai napig sem adta elő, a
szalontai elöljáróság nem tette sem oroszlán barlangba,
sem nem mártotta forró olajba, hanem betétette a kóterbe ;
de Berecki szent Pál nem vallotta be a templom kulcsainak hollétét, hanem hőn epedve várja azt a percet,
midőn ismét behozzák Váradra — az őrültek házába.
* A kecskeméti ref. egyháztanács — így olvassuk a „Kecsk. Lapok^-ban, felújítva a jogakadémia létele
ellen megindított harcot, azon kellemes uj évi meglepetéssel kedveskedett az általa fizetett jogtanároknak, hogy
tudtokra adta határozatilag, miszerint e tanévre járó
fizetéseiket tekintsék végkielégítésnek. E naiv határozathoz persze alig lehet komolyan hozzászólni; hanem van
benne mégis két igen figyelemre méltó körülmény. Egyik
az, hogy a társ fenntartó dunamelléki egyházkerület és
törvényes felsőbbség megkérdezése és jóváhagyása nélkül hozatott ily határozat akkkor, midőn a legközelebbi
egyházközségi nagy gyűlés határozottan a jogakadémia
fenntartása mellett nyilatkozott. Itt tehát az egyháztanács hatáskörén messze túllépett. A másik az, hogy a,
végkielégítésről igen furcsa fogalmai lehetnek a tanács
tagjainak, amennyiben az mindig egy bármi oknál fogva
megszűnt, tehát működéssel nem járó hivatalos állást
föltételez, s az illetőknek mindannyiszor mint egy jutalom vagy kegydíj gyanánt osztogatattik. Már pedig azt
hisszük, hogy míg a jogakadémia tanárai szorgalmas
munkájok után jogosultan kapják fizetéseiket, addig azt
a jelenlegi presbyterium nagy lelkűségéből élvezett kegydíjnak, tehát végkielégítésnek tekinteni nem igen lesznek hajlandók. Egyébbiránt ez ujabb sakkhúzásra is,

bizonyosan meg lesz az ellenhúzás, s így a játszma
mindinkább közeledik a végeldöntés felé, mely hogy
a döntő körökben mielőbb megtörténjék, őszintén kívánjuk.
* Gyászhírek. A halasi h. h. lyceum egyik jeles
képzettségű fiatal tanára, Nagy-Cirolc László, ki az
alsóbb osztályokban a mennyiségtant tanította, a mult
év utolsó napjaiban elhunyt. A boldogult fiatal embert
élete virágjában ragadta el a halál; még alig volt 25
éves, s reményteljes életének hosszas és kínos betegség vetett véget. Holt testét dec. 31-én általános részvét mellet!
tették sírba. — Vörös Benő hites ügyvéd volt honvéd
százados, a komáromi ref. egyházban előbb főjegyző s
mindvégig buzgó presbyter f. hó 5-én 55 éves korában
elhunyt. Bővebb necrologját jövő számunkban közöljük.
Béke hamvaikra !
" Gyászhír. A nemes- és pór-magasii ág. h. ev.
gyülekezet fájdalommal jelenti, felejthetlen lelkészének,
nt. Csapli István úrnak, a kemenesalji ág. h. egyházmegye esperesének f. hó 2-án d. u. 4 órakor, életének 58-ik, hivataloskodása 3 2-ik, házassága 26-ik évében sorvadás következtében történt elhunytát. A megboldogult hűlt tetemei f. hó 4-ikén d. u. tétettek le a
nemes magasii sírkertben örök nyugalomra. Áldás és
béke hamvaira!*)
Szerkesztői üzenetek. Cékus, Karsay, Révész, Kun
Bertalan és Szeberényi sup. urak szívességükért fogadják
köszönetünket. Egy ifja pap isk. ügyi cikke közöltetik.

ADAKOZASOK.
Az országos prot. á r v a h á z r a : Nagy Sándor ágyai
ref. leik. 2 frt perselypénzt., Celder Márton felsőbányai
ref. leik. az egyház részéről 3 frtot. — Csorba Farkas
nagykeszii ref. leik. 1 frt. — Kulcsár Sándor újvidéki
ref. leik. 2 frt perselypénzt. — Szabó Pál szentantalfai
ref. leik. 1 frt 25 kr. — Ritter Károly somorjai ev.
leik. egyháza részéről 2 frt, maga részéről 1 frt. —
Zelenka Pál miskolci ev. leik. évi járulék az egyház
részéről 6 frt, maga részéről 6 frt., evang. nőegylet í>
frt., evang. confirmánsok 6 frt., Teöreök Vilma 6 frt. Kazincy Emil őrnagy Pazdicson I frt. — Nikelszky
Mátyás Nyíregyházáról évi járulék (1879-re) 6 frt., a',
evang. egyház részéről szintén 6 frt. — Schnell Károly
vadkerti ev. leik. egyháza részéről 1 frt 80 kr. — Dubovszky Nándor rákos-keresztúri ev. lelkész 4 frt 90 kr.
(e sorok kíséretében : A mai postával küldtem 4 frt 90
krt, melyet egyházam hívei a prot. árvaház javára adakoztak ; még pedig : Alcziebler András adott I frt 20 krt,
Dr. Sóffy Gyula körorvos 1 frt, Burger Márton körorvos
*) Bővebb necrologot kér a

Sserk.

2 frt, Lankó János körorvos 30 kr., Záhorszky Mária
40 kr. Említésre méltó az utóbbinak — Záhorszky
Máriának — egy szegény szolgálónak azon nyilatkozata,
ki hozzám jött s 40 krját azon megjegyzés mellett kézbesítette : T. úr! én is szegény árva vagy-ok, azért én
is hoztam a szegény árváknak csekélységet. Fogadja
szívesen/ Azonkívül hoztak hozzám egy pár zsák krumplit,
egy kis babot, zöldséget, egy pár zsúpot, mely adományokat a legközelebbi napokban személyesen át fogom
adni az intézetben, — s arról Nagytiszteletűségedet
tudósítani — mert félek, hogy ebben a borzasztó hidegben a krumpli megfagyna.)® Békássy József b. séllyei
ref. leik. 50 kr. — Kármán József uj verbászi ref. leik.
3 frt. — Alföldi Sándor kórósi ref. leik. 6 frt. — Veres
Benő nagy korpádi ref. leik. 1 frt 40 kr. (mihez járultak

a lelkész 30 krral s a confirmáltak : Kiss József 10 kr.
Lőrinc János 10 kr. Varga Erzsi 20 kr. Béri É v a i o k r .
Szécsényi Kata 20 kr. Jakoda Erzsi 10 kr. Tóth Kata
10 kr.) A mult évi számadásból kimaradt az etyeki
egyház 30 kr. adománya most beiktattatik. A liidvéyi
ref. confirmandusok 50 kr. (adták: Pintér Pál 10 kr.,
Simon Anna 10 kr., Tóth Zsuzsa 10 kr., Biró Sára
10 kr., Lugonya Juli 10 kr.).
A miskolci árvízkárosult ref. egyház és iskola
részére: Egy ref. főtanitó Komárom megyéből 1 frt.
A nagy zeréndi elpusztult ref. egyház részére :
Kármán József uj verbászi ref. leik. 5 frt.
A budapesti prot. theologusok tápintézetére:
Békássy József 6. séllyei ref. leik. 2 frt.
Szerk.
_

_

A n der evangelischen G e m e i n d e H. C. zu X - í a . i " b E L o l i — O i l l i ist die Pfarrstelle
neu zu besetzen und möpflichst
bald anzutreten. D e r P f a r r e r hat freie Wohnungo- und einen
o
fixen G e h a l t von 7 0 0 fi. D e m seitherigen I n h a b e r d e r Stelle w a r e n iibrigens für die J a h r e
1878. bis 8 0 aus d e m S t a a t s p a u s c h a l e jáhrlich 3 0 0 fi. bewilligt; auch g e n o s s d e r s e l b e seit
einer Reihe von J a h r e n eine Personalzulage. Mit d e m P f a r r a m t ist die ünentgeltliché L e i t u n g
d e r Gemeinde-Schule v e r b u n d e n . B e w e r b e r wollen bis zum 31. J a n u a r sich melden, bei d e m
I zu n á h e r e r A u s k u n f t g e r n e bereiten

Laibach, 22. December 1879.
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Presbyterium der evang. Gemeinde Laibach.

PÁLTÁZATA dunamelléki reform, egyházkerület vallási tankönyveket készíttető bizottsága
a következő pályázatot hirdeti ki:
Kívántatik a népisk. vallástanitók számára egy vezérkönyv, mely a népisk. I. és II. oszt. vallási tananyagát s az ehhez szükséges módszertani utasításokat magában foglalja.
Irányadóul szolgáljon a nevezett egyházkerület 1878-iki tanterve, melynek idevonatkozó helye így
szól: I. oszt. Erkölcsi és illedelmi szabályok; az Isten ismeretére való vezetésből a teremtés és gondviselés
II. oszt. Az Isten ismeretére vezetésből Isten tulajdonságai, — néhány ó és uj szövetségi szent történet elbeszélő
modorban (imádságokról külön lesz gondoskodva). A tanterv azonban ne kösse meg a pályázni kívánók kezeit,
tekintsék azt csak keretnek, s járjanak el a methodica józan szabályai szerint. Ajanlatos lenne, ha a Nagy
László-féle Beszéd- és értelemgyakorlatok modorában járnának el s az ott felvett körökhöz hasonlóan, hogy azokkal
párhuzamosan tanítni is lehessen, tárgyalnák: 1., az iskolai és községi életet, 2., a családi életet, 3., az elöljárók
hivatását. A természet tárgyaira való figyelmeztetéseket, 4., az egyházi életet. (L. Kiss Áron „A prot. népisk.
vallástanítás módszertanát® 43—44 lap). Az anyag beszélgetésekből s olvasmányokból álljon. Az olvasmányok
azonban ne csinált morálu, érzelgős, költött történetek, hanem a biblia s hazai történetek köréből vett tanulásra érdemes elbeszélések legyenek. Az Isten ismeretére vezetés alatt a Zákány-féle észvallás van értve, mely
az elbeszéléseknél sok használhatót nyújt. Összesen 100—120 kis olvasmány s elbeszélés szükséges.
A pályázatok folyó évi pünköst első napjáig alulirthoz küldendők. Az elfogadott mű az egyházkerület
által szokásba vett mérték szerint (nyomatott ívenként 50 frt.) fog díjaztatni, s az egyházkerület örök tulajdonába megy át.
Kelt, Kecskeméten 1880. január 8.

Fördős
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Lajos,

a bizottság elnöke
Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos :

Bstlla.g'i

Hx^Eór.

Nyomatott a D E U T S C H M.-féle művészeti intézetben. Budapest, bálvány-utca 12. sz. a.

Huszonharmadik évfolyam.

3 . SZ.

Budapest, 1880. január 18.

PROTESTÁNS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
SZERKESZTŐ-

El ő f i z e t é s i

Hirdetések dija:

dij :

és

H e l y b e n házhozhordással s v i d é k r e postai küldéssel 4 hasábos petit sor többszöri beiktatásért

K I A DÓ -H I V A T A L :
VIII. ker. Máriautca 10. sz. 1, em,

félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij
külön 3 0 kr.
kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban.

ZMZ-u.lt é v i t e l j e s s z á m ú p é l d á n y o k k a l

szolg-éil!bLa.tu.nk:_

Előfizetési felhívás

„PROTESTÁNS EGYHÁZI és ISKOLAI LAPU
1880-dik évi, h u s z o n h a r m a d i k f o l y a m á r a .
nZ-lŐÜzetési

ellj I E g é s z évre 9 forint, félévre 4 forint 5 0 kr., n e g y e d é v r e 2 forint 2 5 k r .

Az előfizetési pénzeket lapunk kiadóhivatalába (Mária-utca 10-ik szám alatt) kérjük küldeni.
Laptulajdonos és felelős szerkesztő

Dr. Ballagi Mór.

érdekeit teljesen kielégítő korszakot éljük, midőn
az ember békés, idyllikus nyugalomban él boldogan,
Mindnyájan tudjuk, tisztán érezzük, hogy nem háboritva semmi kétely és bizonytalanság
hol a kékorunk átmeneti korszak. Küszöbén állunk, vagy által. H a n e m oly időszakba jutottunk,
inkább benne élünk világraható, epochalis átala- telyek, a bizonytalanság, ezek folytán az elégekulások óriási harcának Az a világító tűzoszlop, detlenség a haladás minden utjain izgató kísérmely ezelőtt kilencven esztendővel — sőt már tétként lebeg fejünk felett. A lélek b o l d o g nyugalma
előbb — fellobbant, nem muló tünemény vala, fel van dúlva s csak igen kevesen vannak napjamely a szemek g y ö n y ö r k ö d t e t é s é r e szolgált volna ; inkban oly szerencsések, kik a hitteljesek méltóhanem kinyilatkoztatása, e m b e r és világ által lát- ságával s higgadt szilárdságával állanak ez ideges
ható kijelentetése volt az az emberi szellem fej- időszakban az élet gomolygó s alakjukat szüntelen
lődése állapotának. N e m is aludt az el sem a változtató felhői között.
Az emberiség hajója tekintélyes kormányobécsi ^ ö r ö k b é k e ^-kovácsolok aranyos műhelyében,
sem nem bírta azt eloltani az a sötét hollósereg, sok vezérlése mellett hosszú századokon á t nyumely ezelőtt harminc évvel végig seperte majd galmasan haladt előre; azonban ugy hozta magá*
egész E u r ó p a hajnalodó egét, gyászt és puszta- val az emberi gyarlóság, nem a helyes uton. Sok
ságot hagyva mindenfelé. Él ez a tűz tovább, ki- küzdelem s h á n y a t t a t á s b a f o g kerülni, míg a
olthatlanul, keblében hordozza azt minden ember helyes irányt egy időre ismét megtaláljuk.

Az orthodoxia terjedésének okairól.

a k a r v a é s nem akarva, tudva é s öntudatlanul,
ébren é s á l o m b a n ; köznapi foglalkozása közben
s a templomi szent áhítatosság alatt. Nem azt
a megállapodott, az emberi kebel legszentebb

Az ilyen átmeneti korszakoknak általános jellemvonása az, hogy a tekintélyek törvénye által
összetartott t ö m e g szétbomolva, központját, egyensúlyát elveszítve, szélsőségekbe téved. í g y volt

ez a római császárság korában is; a midőn határtalan kéjelgés és kegyetlen önkínzás, mindent
tagadó hitetlenség és elfogult vakhit; fáradhatlan
szellemi működés és tökéletes elmerülés az érzékiség mámorába ugyanazon korban, ugyanazon
helyen, sokszor épen ugyanazon egy emberben
találhatók fel. Mert az egyes ember is elveszti
ilyenkor az ő lelkének egyensúlyát. A miben azelőtt lelkének minden munkássága, mint egy gyupontban összpontosult, a mi egész valóját átkarolva tartá, az a pont, hol a véges emberi szel- |
lem a végetlennel érintkezik, megmozdult, meg- I
rendült és nem könnyű dolog az ingadozások
közt oly gondolatot találni ismét, melyben lelke
összhangzatos nyugalmat lel.
Es az igen természetes, hogy ez az ingadozás,
következetlenség, ez az egymással össze nem
férő elemekből álló zűrzavar sokkal inkább tenyész
a haladók táborában, mint ott, hol még erősen
ragaszkodnak minden tekintetben a régi alkotmányhoz, habár itt is ritka már az a szilárd hit,
mely kételyek által nem háborgattatnék.
Ma határozott tudatunk van oly dolgokról,
miknek létezését ezelőtt nem is sejtettük. Ki gondolta volna, Hogy mily elképzelhetlen nagyságú
távolságok és tömegek vannak e Kosmosban,
melynek a mi naprendszerünk az ő roppant
bolygóival csak parányi részét képezi. Nem tudtuk
az előtt még, hogy az állatok és növények táplálkozásánál a hajcsövesség és átömlés elmélete
játsza a főszerepet. Nem tudtuk, hogy a mint a
földön élő egyedek, úgy maga ez a föld is folytonosan és szervesen fejlődő, mondhatjuk élő
test, és hogy ez az egész mindenség szüntelen
változik és igy jobban mondva fejlődik örök tör- 1
vények szerint a nélkül, hogy a deismusi merev
képletszerűségnek csak árnyéka is léteznék. Mikor
még mindezeket nem tudtuk, akkor teljesen értettük a világ rendét. De most, midőn az oly
tényeket ismer, melyek előbbi felfogásával ellenkezni látszanak, de sokszor valóban ellenkeznek
is, midőn ennek folytán a világ folyásáról alkotott
rendszer összezavarodott; nem könnyű dolog az
embernek oly álláspontra felküzdenie magát, hol
a lélek egyensúlyát zavaró ellentétek kiegyenlíttetnek.
Azért seholse érzi az ember világító szövétnekek szükséget oly annyira, mint ezen a téren.

És olyan világító szövétnekeink még eddig igen
kevesen voltak, a kik voltak, még igen kis körben ismeretesek. Nem csuda ezek folytán, ha napjainkban még igen kicsi azoknak száma, kik szerencsésen leküzdve az előttök levő nehézségeket,
eljutottak a hit világának fénykörébe. De fájdalom, még kevesebb azok száma, kik másokat
képesek volnának a hit fényes birodalmába bevezetni. A legnagyobb rész régi és uj közt ingadozva, habozva áll, régit és ujat összevegyít s
annak folytán a dolgot még bonyolultabbá s
ellenmondásosabbá teszi.
Pedig, ha valahol van érvénye a tertium non
datur elvének, ugy itt feltétlenül van. Csak két
párt létezhetik észszerűen a mai álláspont szerint.
Va
gy azt hiszi valaki, hogy az Isten közvetlenül
belenyúl az egyes emberek sorsának folyamába
s a természet ismeretes törvényeivel ellenkező
tüneményeket is idéz elő. Vagy azt, hogy a természet, az egész világ s az ember is az Isten
örök törvényei szerint, melyek soha meg nem
változnak, működik, változik, fejlődik. Középút
itt nincs.
Es mégis mennyiféle tanokat hallunk hirdetni
minden oldalról! És ezek legnagyobb része oda
megy ki, hogy sem nem akarunk szakítani a
múlttal, sem nem akarunk orthodoxoknak látszani,
holott valóban mégis azok vagyunk. Ez az ingadozás, ez a habozás, a határozott, positiv hitnek
hiánya, az egyik oka annak, hogy a titokzatos
orthodoxia inkább terjed, mint veszt a térből.
Van
némi mentsége e negativismusnak, melylyel ellenfeleink nem egészen alaptalanul vádolnak bennünket. Az uj irány a régivel szemben
rendesen nem is lehet más, mint negatív, mint
romboló elem. Mert a mint physikai törvény a
testek áthatlansága, ugy a szellem világában is
addig nem épülhet fel az uj templom, míg a régi
helyet nem enged neki. De azért nem következik, hogy a mai tudományos állásponton vallásos
hit, positiv hit nem létezhetnék. Nincs, nem lehet
korszak, mikor a véges emberi szellem legszentebb vágyainak kielégítése lehetetlen volna.
De a puszta tagadásban nem találja fel aá
ember e kielégítést. Az értelem sem elégszik
meg azzal, ha tudja mi nem igaz és épen így
kívánja, követeli a hit is, hogy legyen neki positiv tárgya. Ez a2 óhajtás működik mozgató erő-

Latin nyelv.

k é n t az e m b e r kebelében, midőn szomjú lélekkel
indul keresni forrást, melynek

cseppjei a lélekre

h a t n á n a k üditőleg. É s k e r e s v e k e r e s v é n e forrást^
mit t a l á l : V a g y titokteljes o r t h o d o x i á t , hol értelme
világosságát kénytelen elfödni,
vartalan l e g y e n ;

h o g y üdülése

za-

v a g y r o m o k k a l vegyült uj épü-

l e t a n y a g o t rendetlen állapotban, mely felett b o l y g ó
tűzként

lebeg

a

teremtő

erő.

Menhelyet

ez a

zűrzavar nem ád. S ha e k e t t ő közt v a n választás, n e m csuda,

ha

a nagy

tart, hol l e g a l á b b valami

tömeg inkább

módon

talál

arra

enyhülést

s visszariad attól a helytől, hol n y u g a l o m helyett
kínos k é t e l y e k szállják m e g szivét.
n e m ; példát adni a n é p n e k :

ez

Tanitást,

—

a mi hitünk, és

hinni fog.
V a n m é g e g y m á s hely is,
hülést k e r e s n e k , v a n n a k m é g

hol s o k a n

másféle

eny-

pásztorok,

kik m á s f o r r á s h o z vezetik juhaikat. D e erről m á s
alkalommal.

Sas János.

ISKOLAÜGY.
A magyar gymnasiumokban használt tankönyvek jegyzéke, 1878 9-ik isk. év végéig.*)
Vallástan,

(csakis ref. iskolában.

Baló B. Keresztyén tan. Arad 1873.
Bartalus. Keresztyén erkölcstan. Kolozsvár 1870.
Bocsor L. Bibliai ismertetés.
Dobos. Bibliai történetek.
Heiszler J. A magyar reformatio tört. S.-Patak 1873.
Kiss K. Symbolika.
Láczay. Ker. erkölcstan.
Lala/. Vallások története.
MárkP. Egyetemes e. h. tört. prot. gymn. haszn. 1876.
Nagy P. Confirmatiói nagyobb káté. Kolozsvár 1872.
Németh K. Egyháztörténet.
Páljr J. Egyháztörténet.
Sz. Papp J. Confirmatio.
Szász D. Vallásos eszmék története.
Tóth T. Ker. kis káté.
Varga J. Bibliai történetek.
Zsarnay L. Bibliai bevezetés.
»
» Egyház történet.
»
» Ker. erkölcstudomány.
»
„ Heidelbergi katé.
»
» A kijelentett vallas rövid története.
S.-Patak 1869.
*) Az egyetemes ref. tanügyi bizottság m. é. novemberben
tartott ülésében kimondta, hogy a célba vett gymnasiumi ügy rendezéséhez elsőrendű szükségnek tartja létező tankönyvirodalmunk ismeretét,
hogy tudva mit birunk, ehhez képest intézzük lépéseinket a hiányzók
pótlására. A tankönyvek jegyzékének összeállítására Békési Gyula, a
debreceni ref. gymnasium igazgató tanára vállalkozott és a nehéz feladatot csakhamar meg is fejtvén, dolgozatát a bizottság elnökének beküldte, kinek szívességéből szerencsénk van a b e c s e s munkálatot
ezennel közleni.

Bartal

Latin mondattan 1875.
»
alaktan.
»
»
» gyakorló és olvasókönyv.
»
» Caesar de bello Gall.
Bartal-Malmosi. Latin olv. könyv (III—IV. oszt.) 1877.
» alaktan.
»
»
» mondattan.
Békési Gy. Elemi latin nyelvtan.
»
» Latin gyakorló könyv.
Bélák L. Római régiségtan.
Bocsor J. Latin nyelvtan.
„
,
„
mondattan.
Budavári J. Phaedrus.
„
» Caesar de bello Gall.
» Tacitus.
Capelmann. Tacitus.
Cox. Hitrege-tan.
Gserny. Tirocinium poeticum.
Deák S. Latin szókötés-tan.
Dietsch. Sallustius.
Dinter. Caesar.
FinkeiP. Lat. nyelvt. az algymn. haszn. S. Patak 1877.
Fiissi T. Latin verstan.
Draeger. Tacitus.
Gedicke.F. Latin olvasókönyv. S.-Patak 1865.
Grysar. Ovidius.
Horatius.
»
Quintilianus.
»
Livius.
Gyurics A. Caesaris Comm. de bello Gall.
» Fordítási előgyakorlatok.
Ha lm. Cornelius Nepos.
„
Tacitus.
»
Quintilianus.
Halm-Gyurits. Cicero.
Heinrich G. Cato major s Laelius.
Henneberger A. A latin nyelv elemei 1877.
„
» Latin olvasó könyv.
Ilindy M. Római régiségtan.
»
» Sallustius.
» Virgilius.
Hoff'mann. Vergilius.
Ho'lub M. Sallustius.
»
» Quintillianus.
„ Római irodalom története. Pest 1873.
Horváth Zs. Tirocinium poeticum.
„ Latin prosodica et metrica.
Imre S. Fordítási gyakorlatok.
hányi J. Livius.
„
„ Viri illustres.
Kadlecsik. Cicero.
Kérészi-Szinyei. Latin mondattan. S.-Patak 1874.
Klotz. Ciceronis orationes.
Kolmár-Sváby. Fordítási gyakorlatok (I—II könyv).
Kosztka-Perthes. Latin nyelvtan.
»
olvasókönyv.
Kovács F. Phaedrus.
Köpesdi S. Cicero 2 beszéde.
»
»
»
valogatott levelei.
Kühner. Latin nyelvtan.
Ladewig. Virgilius.
Langius. Colloquiumok.
Linkerus. Sallustius.
Marács. Cicero „Cato major 4 .
Márk P. Cornelius Nepos.

Mihályi K. Palaestra gramm, latinae príma Pest 1868.
Svada Romana. Pest 1867.
5>
»
» Altéra palaestra.
Müllner. Latin nyelvtan.
Putsche. Latin nyelvtan az algymn. haszn. S.-Patak.
Bibbek. Vergilius.
Bing. Cornelius Nepos.
» Taciti Germania.
Schiebinger. Latin irályképző gyakorlatok.
Schmiedt. Horatii opera.
Schulze F. Gyakorlókönyv a kissebb latin nyelvtanhoz. 1876.
» Kisebb latin nyelvtan. 1875 (X. kiad.)
^
Übungsbuch der latéin. Sprachlehre.
Schultze Gyurits. Fordítási elo gyakorlatok.
Sbhulze-Kiss. Latin nyelvtan 1875. (IV. kiad.
» gyakorló könyv. 1875. (IV. kiad.)
>>
;
s
Schulze-Varga. Latin nyelvtan.
Siebelis J. Tirocinium poeticum.
Siebelis-Szamosi. Tirocinium poeticum. 2-ik kiadás 1874.
Supfie. Latin gyakorló könyv. 2 kötet.
Szamosi. Cicero. Laelius.
Szarvas G. Tirocinium poeticum.
» Fab. Aesopiarum.
>5
Szegedi S. Szemelvények Ovidiusból:
»
»
»
Liviusból.
Szénási S. Latin nyelvtan és mondattan.
»
olvasókönyv.
>5
s
» Virgilius.
Szepesi J. Latin mondattan. 1877.
»
^ Elemi latin nyelvtan (I—II rész.)
Szepesi-Budavári. Latin alaktan.
»
»
»
mondattan.
Teubner. Livius.
»
Vergilius.
»
Cicero.
»
Sallustius.
Tüdős J. Latin mondattan.
»
„> Phaedrus.
Vagács. Iralyképző gyakorlatok (Schiebinger után).
Varga J. Latin mondattan.
Vass J. Cornelius Nepos.
»
» Latin nyelv ékes szókötése.
Veres J. Vergilius.
» » Ovid carm. sel.
» » Cornelius Nep.
» >>: Latin fordítási gyakorlatok.
Weise. Phaedrus.
Weissenborn. Livius.
Weller. Olvasó könyv.
»
Latin nyelvtan. S.-Patak!
Schultze. Latin synomica 1876.
Steiner Zs. Latin szókönyv etymologice 1874.
Dr. Szabóki A Latin olvasó könyv 1878.

Magyar nyelv.
Bárány J. Olvasó s nyelv képző könyv.
Baráth F. Tan- és olvasó könyv. (I—II.)
»
» Aesthetica.
Békésy Gy. Görög-római és hun-magyar mondák 1877.
Beöthy Z,s. A magy. nemz. írod. történeti ism. 1877.
Bernát F. Olvasó könyv.
Bodnár Z«. Magyar nyelvtan 1874.
»
\ Irály tan s olvasókönyv'.
Bodnár-lványi. Magyar olvasó krinyv. 1S74. (2 keit.)
Csini-. Ungar. Sprachbuch,

Cox. Görög regék.
Dhlányi Zs. Magyar olvasó könyv. 1872 (3 kiad.)
Erdélyi J. P. Olvasókönyv (2 köt.)
Erody A. Költészettan.
»
» Olvasókönyv a magyar irod. oktatásához »
» A magyar nemz. irod. története 1876.
Gáspár-Kovácsi. Magyar olvasó könyv. (2 köt.)
Gyulai B. Kisebb magyar nyelvtan olvasmányokkal.
»
» Magyar olvasókönyv. (I—II).
Gyurits A. Magyar mondattan.
Ihász G. Magyar nyelvtan.
Imre S. Magyar mondattan az irály- és verstan rövid
vázlatával 1875.
,
» Rövid magyar nyelvtan.
>,
» Magyar irod. történet.
leányi. Magyar írásgyakorlatok.
Jádi J. Szónoklat s irály tana.
Juhász. Magyar nyelvtan.
Kármán M. Magyar olvasó könyve (I—-II).
Környei E. A magyar nemzet irod. története.
» Irály tan.
Kiirz. Olvasmányok.
Laky D. Irály és verstan 1878.
lévay. A magyar nemzet irod. története.
Lutter N. Magyar nyelvtan.
Macke V. Költészettan 1876.
Márton f y . Magyar nyelvtan.
Nagy I. Magyar nyelvtan.
Ney F. Magyar nyelvtan. Ollendort szerint.
Névy I Stilistica. Ir. Irálytan, Ur. Szerkezettan 1876.
»
„, Az Írásművek elmélete.
»
Olvasmányok.
9
»
» A magyar nemz. irod. története. 1877.
Schlatter. Zrinyiász.
Simonyi Zs. Magyar nyelvtan mondattani alapon.
„, Rendszeres magyar nyelvtan.
Szabó K. Költészettan.
Szász K. Szavalás tan.
Szvorényi J. Magyar nyelvtan tanodai s magánhasználatra 1876.
»
» Kisebb magyar nyelvtan (Szótan s
mondat kötés).
»
» Ékes szólástan.
>>
» Magyar irodalmi tanulmányok kézikönyve 1876.
»
» Olvasó könyv. (I—IV kötet).
»
» Magyar irod. szemelvények,
Tapodi A. Magyar mondattan.
Tarnóci Magyar irod. történet 1876.
Toldy F. A magyar költészet kézikönyve.
»
» A magyar nemzeti irod. története.
»
» Irod. történelmi olvasókönyv. 1876.
Torkos L. Magyar nyelvtan 1875,
» Költészettan 1877.
>y
» Olvasó könyv.
>5
j, Prózai olvasmányok.
Trautwein J. Olvasó könyv (I—Illr.)
Varga J. Magyar mondattan.
»
»
»
olvasó könyv.
Verbó'ci J. Szónoklattan 1878.
»
Költészettan.
s
Zsilinszky M. Magyar olvasó könyv.
»
Költészet s szónoklattan.
>>
:
.»
» Magyar nyelvtan. S. Patak.
2 A tanárképző gymn, magyar olvasó
}>
. könyve,

Halász S. Magyar nyelvtan.
Kosztka Gy. Vezérkönyv a magyar feladványok kidolgozásához. 1875.
Stojanovics. Magyar nyelvtan.
„
„
olvasókönyv. (Aigner).
(Folytatása következik).

Békési

Közli

Gyula.

TARCA.
Levelek Vigilhez.
II.
Kedves tisztelendő úr! Szeretném e levelemet
nem a magunk mentegetésére, hanem a baj okainak
kutatására használni fel, hogy a véleményem szerint foganatos gyógyszert is megemlíthessem.
Mert a baj (ha kisebb mérvben is) kétségkívül
meg van, csakhogy nem az az orvossága, a mit ön
praescribált. Mert engedelmet kérek, de még ha azt
mellőzöm is, hogy a hangot se méltóztatott eltalalni,
melyen a lecke tartva van : maga az eszköz oly szerencsétlenül van választva a nemes cél elérésére, hogy inkább
art, mintsem használ. On épen úgy tett, mint az a
tanitó, a ki vesszővel akarja tanítványába a tudományt
beleerőszakolni a helyett, hogy abban a kedvet igyekeznék felébreszteni a tanulás iránt.
On tudja, mi az az „ismeret-szomj*. Tudja, hogy
a kinek lelkét ez epeszti, annak nem kell biztatás, mert
az úgy van, mint a Nilus forrását kutató, folyvást előbbre
tör s minden lépés, melyet a szomját enyhítni vélő
titkos forrás felé tesz, édes örömet áraszt szivére. Pedig
azt a forrást nem fogja elérni soha, mert annak kútfeje
maga a „Tökéletesség*.
Ezt a szent szomjúságot, ezt a többről többre
sarkaló titkos erőt nem bírja mindig és mindenikünkben
az iskolai nevelés felébreszteni s így támadnak aztán
papi ifjuságunk seregéből olyanok, kik a papi hivatalt
tekintik egy olyan mesterségnek, melylyel az ember
kenyeret keres. Ezek azok, kik ha egyszer hivatalba
jutottak, nem birjak belátni, hogy ugyan miért kelljen
nekik még tovább is tanulniok, mikor abból nekik úgy
sincs semmi hasznuk. Oh balgatag Galaták, kik feleditek, hogy a léleknek nem mindig az az eledele, a mi
a testnek is használ.
Az ilyeneket csak sajnálhatja ön, de neheztelnie
rájok nem lehet. Nem ők az okai lelki szegénységüknek,
hanem a körülmények, mik leikök jobb tehetségeit életre
kelteni nem tudták.
Mert könnyű önöknek kedves tisztelendő úr ! . . .
azaz hogy nem önöknek (kik mint mult levelemben
mondottam, egy cseppel sem jobbak nálunknál), hanem
könnyű volt azoknak, akik tőlünk visszafelé számítva,
hogy úgy mondjam „harmadkori képződmények*. Értem
azokat a nagyon öreg papokat, a kik közül csak itt-ott
üti még föl egy-egy galambősz fejét, mint a pimpó a

mezőkön, ha elvirágzása után megfehéredett és boglyo.
sodott. Olyanok mint a pehely, egy könnyű szelecske
már nekik csupán s azonnal légbe foszlanak. Es ezek
a pehelypapok mégis fiatalok — lélekben. Valahányszor látom őket, mindig eszembe jut a mese az egyszeri
királyról, ki sok fáradság, vesződés között az „örök
ifjúság* vizéhez hatolva s abban megförödve, sohasem
tudott megvénhedni többé, hanem megmaradt vidám
kedélyű, deli fiatalnak.
Ezek a galambőszen is fiatal papok jartak az örök
ifjúság vizénél; lelkök fördött abban a csoda forrásban,
mely azután az egész emberiség közkincse lett s a világ
„klassikai irodalom* néven ösmeré.
Ezek a galambősz papok álltak a bölcsek gondolatainak mélységei felett s keblök hullámzott a nagy
mesterek édes énekén.Ok látták sírni Ovidot, hallottak
mennydörögni Cicerót, lantot verni Hómért. Ok jártak
Horáccal az óda szárnyain s mint a harmat hullott
szívökre Szokrates bölcsesége.
Es hol vannak azok a dalnokok, hol ama bölcsek,
akiket a mi lelkünk szeret.
Sehol. Mert azokat mi velünk elfelejtették megismertetni és megkedveltetni.
Azoknak a galambősz papoknak, mikor gymnaziumba jártak, kezökbe adták a kulcsot ama gazdag szellemi kincstárhoz s mikor ezzel a kulcscsal abba a
kincses házba benyitottak, lelkök megittasult a gyönyör1
tői, mit a mesés drágaság látása okozott.
Igen! ők tudtak latinul s az nem az ő érdemük
volt; ők élvezhették a klassikusokat s az az ő szerencséjök volt. Mi nem tudunk latinul s ez nem a mi bűnünk;
!
mi nem élvezhetjük a klassikusokat s ez a mi szeren| csétlenségünk.
Nekünk nem adták a kulcsot kezünkbe e kincsekrejtekéhez, hogy magunk kinyissuk, sem tanáraink nem
nyitották fel a rejteket előttünk, hogy oda bevezessenek,
hát hogy gyönyörködhettünk volna olyasmiben, a mit
! nem is láttunk. Mi csak fordítottunk sokat és tanultunk
I „füstöst* sokat — 8 esztendeig. Ettől a füstös tanulástól nem értünk mi megismerni sem Horácot, sem
Cicerót sem a többi óriásokat. Mi csak annyit láttunk,
hogy a tengernek tükre is szép, de hogy e tükör alatt
mily csodás világ van, mily sokfélesége a teremtő erőnek,
arról nekünk nincsen fogalmunk. Oh a hogy ma tanítják a klassikusokat, az igazán klassikus. Mi még a 7-ik,
8-ik osztályban is (pedig itt már csak nem ez lenne a
cél) nyelvet tanultunk és nem irodalmat, szót és nem
gondolatot, rideg szabályt és nem meleg lelkesedést. S
a halhatatlan eszméknek ezért nem pattanhatott egy
szikrája sem lelkünkbe át, hogy ott tüzet fogva, majdan
| langokban törjön elő.
S mikor aztán kellőleg megutáltatták velünk Hómért
Horáccal egyetemben, mikor kitombolta magát szivünkörömében a felett, hogy semmiféle klassikus füstös tanulással többé nem kell vesződnie : átléptünk az akadémiára, hogy hallgassunk theologiat. Átléptünk a nélkül,

az iskolában, vagy kint az életben (a szerencse kedvezése folytán egy tudomány-kedvelő főnök mellé jutván segédül, ennek buzdításaira) a komolyabb tanulmánynyal is ismeretséget kötnek, hogy azután azt meg is
szeressék.
És ez nem jól van így.
A másik résznek még ha kedve volna is a további
S az még kevésbé van jól, a hogy a papnövenmunkához,
bizony mondom, hogy káplánjaink nyomorúdéket az akadémián theologussá tovább képezik. Mert
ságos
fizetése
s káplántartó papjainknak egy bibliából s
ebből a képzésből is hiányzik a „ruách", a megelevenítő
szellem ; hiányzik a bölcsészeti előképzés, tehát az alap- Ángyán-féle imádságos könyvből álló könyvtára folytán
vetés. Már pedig aki csak homokra épít, minden alap alkalma nincs szellemi táplálékhoz jutni.
Ezen a bajon kell segítenünk, de nem űgy, mint
nélkül, az hiábavaló munkát művel, mert művét a legt.
űr
megkisérlette, hogy megakarja javítani azt a ki
első nagyobb szél összeontja, tovasepri s a mi ott marad,
hibás
s úgy jár el, hogy a piacon veri arcul azt, a ki
az megint csak — sivár homok. Nincs a világon olyan
theologiai tanár, a ki ily hiányos előkészületű, a theo- ártatlan (mert a kikre csakugyan talált az ön közlemélogiai tanfolyamhoz szükséges alapot nélkülöző hallgató- nye, azoknak az se nem fájt, sem pedig rajtok nem
sággal tartós eredményt érhetne el s az egész folyamon fogott, mert, épen ők el sem olvasták). Aztán meg
át csak kín lesz az élete neki is, meg a tauitványoknak kívülről ráerőszakolni valakire a tudományt nem is lehet,
is. Mert a theologiai tantárgyak kemény eledelek, sőt azt meg kell vele kedveltetni.
Ezt pedig csak űgy érjük el, ha alakítunk megyénbölcsészeti előképzés nélkül megemésztethetlenek.
Hanem
azért, »bevágják" ifjaink az érdemjegy kedveért, de kint (vagy kisebb területen is) papi önképzőkör-féle egyemikor ezt cselekszik, akkor ők lélekölő betümagoldst sületeket, a hol is egymást kölcsönösen buzdítva, értekevégeznek, mely fogfalkozáshoz a gondolkozásnak nincsen zéseket s más papi dolgozatokat olvasva, palyakérdéseket
semmi köze. Nem csuda hát, ha igen sokra nézve válnak tűzve, bírálva, vitatkozva, tanácsolva, stb. talán többekkel
ilyenformán ezek a tantárgyak unottá s a szokásos vizsgák | szemben fog az sikerülni, a mi az iskolanak nem sikerült,
t. i. felébreszteni bennök a munkakedvet, az ismeretekletudása után »mellőzötté".
nek önmagukért való szeretetét. Továbbá, igyekezzünk
A gymnasiumból a theologiára, a theologiáról az
alkalmat nyújtani a tanulni szeretőknek központi könyvéletbe azzal a megkönnyebbült érzéssel és fohászszal
tárak felállítása által a tanulmányozásra (a mint hogy
lépünk át, hogy hála Isten a tanulás nyűgétől megszaj ez némely helyeken már így is van).
badultunk.
Mindezekben azonban nem nekünk, de önöknek
A múltban történik vala ez is ellenkező módon. kell jó példával elől menniök.
Akkor az ifjaknak jobb része iskolái bevégzése után is
Csak arra vigyázzanak önök akkor is, hogy tévútra
benmaradt az alma mater kebelében s alkalmaztatott
ne vezessenek bennünket olyas tanácsokkal, hogy >;>ha
köztanitói hivatalra. S az ily minőségben eltöltött éveka papi tudományok mezején elfáradt már a lélek, hát
voltak aztán rájok nézve a komoly tanulmányozás eszkalászolgasson más mezőn*.
tendei. A magot, mit tanáraik elvetettek, most ők önIsten őrizz! Igen nagy tévedés lenne az a mi
tözni kezdették s alapos készülgetés által növelék s érrészünkről,
lelék a „nem hitvány* gyümölcsözésre.
A papi tudományok mezeje ma már annyira tagas
S mikor a mag már magasra nőtt, még ekkor tér, hogy egyes ember még ezt sem veheti egészen
sem hitték azt, hogy ők már eleget tudnak, sőt a fel- művelés alá, hanem megosztozunk felette, mindenikünk
ébresztett ismeretszomj igazi munkáját csak most kez- választ magának egy darab részt belőle, csupán annyit,
dette meg s a több-több után való sóvárgás űzte őket a mennyivel megbír és azt műveli.
a külföldi egyetemekre.
Ez a kis rész is igénybe veszi egész életünket,
hogy akár a klassikai, akár a modern irodalom remekeit,
az örök ifjúság vizének eme soha el nem apadó kútfejeit
megszerettük volna ; a nélkül, hogy bármelyiknek mély"
ségeit lelkünk csak szárnyahegyével is érintette volna.

És a lélek növekedik vala erőben, hatalomban,
mígnem megszületnek a tisztelendő s tudós N. N. urak.
Most nem csinálunk ennyi teketóriát. Célhoz érünk
hamar, talán annál is hamarabb, mintsem a papnövendék
a theologiai tudományoknak a réginél most már igen
sokkal gazdagabb rendében csak tájékozni is tudná
magát.
Hát akkor hogy kedvelhetné meg r
Hanem azért még így is akadnak — bar nem
annyian, mint >azok várnák, kik az emiitettem okokat
figyelembe nem veszik — de csak akadnak mindig
többen vagy kévesebben olyanok, kik vagy mar bent

minek lábatlankodnánk tehát a mások földein, a hol
nincsen semmi jussunk. Szakszerűen ma már csak egy
mezőt művelhetünk s ha másuvá is ki-ki találnánk csapni,
azt majd úgy neveznék mások, hogy kontárkodunk.
Ezeket akartam elmondani kedves tisztelendő ur.
S most elhallgatok abban a reményben, hogy ön, a ki
annyira szivén hordja egyházunk jövendő sorsának ügyét
s a mi sorvasztó betegségünket, bizonyosan a sikeres
orvoslási módról is gondolkozni fog s lesz szives azt velünk megismertetni.
S most Isten önnel. Legyen mint eddig, ezután
is oly éber Vigil. Csak egyre kérem. Minthogy a Vigilek

éjjel szoktak cirkálni, máskor méltóztassék (mielőtt lármát ; ban ez által a cultus nincs feltétlenül odadobva a kíméiitne ön) jobban megvizsgálni valamit, nehogy a setétben
letlen szabadosságnak, ellenkezőleg a szabadság korlátait
ott is kísértetet lásson tisztelendőséged, s hol tulajdon- már abban lelendi, hogy mindennek a mi a cultus keképen csak egy ártatlan árnyék feketéllik.
retén belül történik, az épülés eszközlésére még pedig a
közös épülés biztosítására kell történnie. (Rom. 1,11.)
Cinke István.
Másrészt, hogy a szent írásból merített alapelemek, milyenek a Krisztus által szerzett szentségek és az azokAz evangyéliomi isteni tisztelet alapelvei.
hoz kötött ígéretek stb. és a cultusnak synagogai alap(J. Nitzsch Prakt. T h e o l . II. § 255 sk. p. 300 sk. nyomán.)
alakja, didactico-propheticus irányzata épen a szt. írásAz Isten lélek, és a kik őt imádják, szükség, hogy nak e tekintetben ís szabályozó tekintélye folytán soha
őt lélekben és igazságban imádják, mondá az idvezitő sem mellőzhetők. Ha tehát fordulnak is elő esetek, miJán. 4,24. Ezen, az igazi hívők egyháza, a láthatatlan, dőn a cultus reformation megyen keresztül, azon reforeszményi egyháznak adott utasítás az Istennek ev nvti- mationak evanggeliomszerú'nek kell lennie, továbbá azt
[i/.xi szellemben való imádására az eszményi egyháznak sem szabad soha sem elfelednie, hogy a cultus mint az
az isteni hit, remény és szeretetben való imádásában tel- egyház közügye az egyház közhitének módosítása alatt
jesíttetik. A látható egyház a láthatatatlannak előképe áll ugyan, de e tekintetben is kötve van az által, hogy
és árnyéka lévén, amannak lényegéből kell, hogy min- ! tekintettel kell lennünk a gyengébb testvérekre, mert J a j
nél többet vegyen fel a maga lényegébe. Ennélfogva annak, a ki által a botránkozások jönnek.* Egyeseknek
isteni tiszteletében is azzal való összefüggésének jeleit pedig az egyház közhite, meggyőződése ellenére benne,
kell adnia, vagyis a látható egyház isteni tiszteletének rajta változtatást művelni egyáltalában meg nem engeda láthatatlan egyház isteni tisztelete után kell idomulnia. hető. így tehát e cultusnak épen szellemi eredete kíMiután pedig a láthatatlan egyháznak isteni tisz- vánja meg, hogy a szabadság elve benne a rend, a törtelete szellemi, a látható egyháznak is lehetőleg odáig ténelmi fejlődés, az emberi társas élet, a lélektani, aeskell emelkednie, hogy a szellemiség kinyomatát hordja theticai s erkölcstani törvényekkel való egyezésében
! nyilatkozzék.
magán, hiszen eredete és célja is szellemi.
A szellemnek lényegéhez a világosság és szabadb) Az igazság érthetőség és hűség alapelve.
ság tartozván, az evangyelmi ünneplés alapelvei egyikéMiután a cultus az Istennel való közösségnek ünnek a szabadságnak,
másikának az érthetőségnek, igaz|
nepe,
annálfogva a cultus az istennek és az ő népének
ságnak kell lennie.
összejövetele,
ennél Isten a kezdeményező a maga kinyiA láthatatlan egyház isteni tisztelete a hivők közösségének eszményi előállítása, feltüntetése lévén, a lát- latkoztatásával és a Krisztus által, s hozzá méltónak
ható egyháznak is a hívőket mint egy községet a „Krisz- kell a népnek lennie. Az Isten szól s a község hallgatja,
hisz és vallomást tesz, az Úr hív s az ember jő s vátus testét* <*• v (7<~>ga, 710XW. fi eh) kell feltüntetnie, a miből folyólag megkívánjuk, hogy az evangyelmi ünneplés gyakozik. Isten tehát a Krisztusban történt kinyilatkoztatovábbi alapelvei az együttesség, közösség s mégis egy- tás igéje által hat és cselekszik, és a községnek beszéde,
és cselekvősége kell, hogy egyezzék az Isten igéjével,
ség, tehát rend legyenek.
az imának, az éneknek, a hitvallásnak tehát irásszerűVégül az isteni tisztelet a láthathatlan egyházban
nek
kell lennie és egymással egyeznie, s miben egyis a belső istennel való elteltségnek külső feltüntetése,
részt
a hűségnek, másrészt az érthetőségnek elve fog nyiez pedig az ünneplés, ünnep lényege lévén, kell hogy a
latkozni,
mert hiszen az isteni tiszteleti cselekvények
látható egyház isteni tisztelete is az ünnepiesség elvén
csakis az ő isteni alapjokkal való összefüggésükben értálljon mint alapelven.
hetők.
a) A szabadság alapelve.
Az, hogy egyrészt a szent irás azt tanítja, hogy a
Mind a mellett nem szabad az egyéniségnek jocselekedetekből nem jön az üdvösség, másrészt pedig, gosultságát megtagadnunk, mert ha a cultus szellemi
hogy sem Krisztus, sem pedig az apostolok isteni tisz- eredetű, akkor a betűszolgálat és puszta szájjal való
teleti szertartási törvényt nem adtak, hanem a szívnek vallás, ima és olvasás épen úgy ellenkezik lényegével
kegyes isten-és ember szerető érzelmeire utaltak, mint
mint a bűvészi hatású opus operatum. Elevenséget
és
melyeknek tettlegesűlésében, t. i. a tevőleges isten-és igazságot (tehát hűséget a subjectum részéről) fog nyerni
ember szeretetben áll az isteni törvény betöltése, ezen
a cultus minden egyes részében, ha a gyülekezet beletények mondjuk, mintegy utalnak reá, hogy a cultust egyezése, vágya, óhajtása is kielégíttetik, megnyeretik;
teljesen szabadnak és így az emberi méltányos és méltó minélfogva a közvetlen alakítás, legalább az adott eleigényeknek megfelőleg módosíthatónak tekintsük. És mek részleges uj összeállítása, tehát az átalakítás is megvalóban ilyen is az, mert az egyesnek s így az egye- engedendő. Tettetés nélküli, tehát nem ál, hanem igazi
sekből alakult egyes községnek is Isten elébe való já- lesz a cultus, ha nem csak a predicatióban engedtetik
rulása az illető egyéniség, illetőleg az illető község, hely, meg az egyéni színezés, hanem a liturgiái részben is,
kor és idő szerinti lelkületének kinyomata lesz. Azon* tehát az imánál, éneknél stb.-nél is. A z egyéninek ezen

.szabadon való felléphetése az átalakítás megengedésében és a választhatás megadásában is fog nyilatkozni,
c) A közösség alapelve.
Az isteni tisztelet a vallásos érzelmek közös nyilvánítása és az Istennel való közösségben közös épülés lé.
vén, természetes, hogy a közös hitnek közös gyakorlata
lesz, és ennélfogva minden egyes cselekvényben tárgyi
és személyi közösséget fog igényelni. A hitnek a liturgiában való kinyilatkoztatása, mint hitvallomás és ima
fog szerepelni összefüggésben a múlttal és jövővel. Ezek
hangja a gyülekezet hangja lészen, és legyen is, mert
már külsőleg is sértő a szemre, ha a gyülekezet mint
egy tömeg, esetleges sokaság tűnik elő, a helyett, hogy
nem és kor szerinti csoportosításban az egységes gyülekezetet tüntetné fel különféle tagjaiban, az egységet a
sokaságban ; de annál visszatetszőbb és az isteni tisztelet lényegére nézve annál sértőbb, ha a liturgus maga
beszél és cselekszik s talán az önállóan működő chorus
is, mint külön szereplő fárasztja a gyülekezet figyelmétA gyülekezet isteni tiszteleti életében a váltakozó :
liturgus, liturgus és gyülekezet, chorus és gyülekezet
által végzett egyes cselekvények, alkatrészek, közös
ének, közös felállás és leülés, tehát a „zoiviovia' a
közösség 'cselekvényei azok, melyek ezen életnek elevenséget és lélekemelő épitő hatást biztosítanak. Azért
rendelte az üdvözítő az úr vacsoráját is, mint a hívőknek vele és egymásközt való közössége magasztos ünnepét, és nincs semmi a mi oly nagyon ellenkeznék a keresztyén isteni tisztelet lényegével, mint a magános
mise. Az ének, az ima s a beszéd szövegének választásánál is kell, hogy a liturgus ezen közösségre mint
alapelvre legyen figyelemmel mindenkor, tehát olyan
imát, éneket, szöveget válaszszon ott, a hol a választás
meg van engedve, és olyat mondjon ott, a hol az megvan rendelve, melynek érzelmei, gondolatai, tehát egész
tartalma a gyülekezet szívét, lelkét mozgatja, s melyet
az mar mintegy előre vár, előre át él (péld : a sátoros
ünnepeknél.)
d) A rend

alapelve.

Az isteni tisztelet egy közös cselekvény ; egy gyü.
lekezet közös cselekvénye csak úgy képzelhető, ha az
bizonyos törvények, szabályok szerint történik. A cselekvények szabályozása rendet szül, a rend személyi és
tárgyi.
A gyülekezet a kegyelmi ajándékoknak, az igének
és a szakramentomoknak kezelője, de ezeket adminisztrálni megbizottaira hagyja. Az összhangzás és a komoly méltóság csak így tartható fel. Ezen személyi rend
tehát követelmény, nem kevésbé az a tárgyi rend is.
Az egyes mondatoknak, az imának, az érzelemnyilvánitásnak hosszabb vagy rövidebb tartama, a hálaima
és a könyörgés, az ének és a beszéd, a bűnbánás búja
és az öröm váltakozása, ez oly lélektani követelmény,
mely az emberi lélek nyilatkozatainak törvényeiben
leli alapját és magyarázatát.

Az egyház életének, a vallásos életnek egymásutánja az alaptények, Krisztus élete tényei emlékének
egymásutánja is rendet (az egyházi év rendjét) fog követelni.
Ez az élet logikája, a lélek vallásos érzelmeinek
logikája pedig abban lesz szemlélhető, ha az isteni tisztelet csendes áhítattal, önmegalázással kezdődik, mely aztán rögtön átmegy a magasztosságba, melyben az úr
utáni vágy, a vallásos kielégités, kérő és hála ima, az
„uram légy irgalmas* és „halleluja,* a „dicsőség a magasban* váltakozik, a hódolat bemutatása és az áldás
várása jelentkezik és az egész egy megnyugtató áldással végződik.
e) Az ünnepiesség

alapelve.

Az eddig említett liturgikai alapelvek mind az
ünnepnek eszméjéből folynak, és mindezek az isteni tiszteletnek ünnepiessége megalapítására hatnak is, de magokban véve még kevesek arra, hogy azt megalapítsák,
mert azok folyománya a rendezett közös szabad cselekvény, vagy művészi előadás, játék (vagy természeti isteni
tisztelet) vagy politikai ünnepély is lehet. A hétköznapi
foglalkozástól való, a munkától való visszavonulás, az
ünneplés, ha ezen negatív vagy azon positiv jellegében,
melyben mint a fellelkesült érzelem cselekvősége jelenik
meg, tűnik is elő, magában véve még kevés és csak
akkor lesz igazán ünneppé, ha az illető ünneplő a hittel
az Istennel való közösség érzelmével van eltelve és cselekvényeiben ezen hitének, ezen közössége érzetének ad
kifejezést.
A rendellenest, szabálytalant, tömegest, nyerset,
már maga a játék sem tűri, annál kevésbé tűri azt az
ünnepély, az ünnep pedig legkevésbé. Arcjáték, hang,
szó, beszéd, tett, mindez az ünnepben ahhoz méltó
komolyságban kénytelen megjelenni, a nevetés, sírás,
arctorzitás sérti az ünnep szent fenségét, mert itt mindennek, mint a közérzület kifejezésének kell szerepelnie,
és mint ilyennek s a vallásosság hű képének, tehát az
Úr átérzett, tiszteletet parancsoló jelenlétéről való tudatnak, és a benne és általa való megszenteltetésnek kell
feltűnnie, s így ezeket csakis az áhítat fejezheti ki személyes közérzületben, mert az áhítat az emberi szívnek
közvetlen, de öntudatos élete az Istenben, az egyes
egyéni öntudatnak elmélyedése a végtelenbe az embernek teljes odadása Istennek. Ebből folyólag minden passivitás és elkülönzöttség is, mely a különféle egyénekegyesülete egységét zavarná, ki van zárva. Az ünnepiesség elve tehát negatíve kifejezve méltóságnak, positive
kifejezve, egyszerűség s magasztosságnak, tehát fenségnek nevezhető.
Uörk József,

KÖNYVISMERTETES.
„Oltsatok a tüzet /* Egyházi beszéd, melyet a tüzoltóegyleti ünnepélyen mondott Nagy-Geresden 1879-dik
évi
september 28-án Trsztyenszky Gyula nagy-geresdi ev. leik.,
ny. esperes. Sopron, Romwalternél.
A sopronyi egyházmegye érdemült főesperesc s a
dunántúli kerület ez idő szerinti ékes tollú jegyzője által
a répcevidéki első önkéntes tűzoltó-egylet szervezkedési
ünnepélye alkalmaból a templomban általános tetszés s
felekezeti különbség nélkül osztatlan lelkesedéssel fogadott szentelési egyházbeszédjét ifj. Rupprecht János
főparancsnok költségén a jelen volt közönség óhajára
kinyomatta, nagylelkiileg osztogatván el annak ingyen
egyes darabjait.
Mindaz, ami Trsztyenszky ragyogó tolla alól kikerül, alakilag kifogástalan, tartalomra nézve az oktatásban
gazdag s egészben a jó mű szabályszerű kellékeinek
mindenben megfelel. Mint a képiró, költő, szobrász, bármely töredékművén kitetszik a mester kezevonása, fenkölt eszméinek isteni volta: épen ugy egy befejezett
széptani művön, a hol a lánglelkü művész tehetségének
teljes pezsgő életereje nyilvánul — iskolázva szorgalommal nagy mesterek eszmehagyományain, — elénk tarul
egész szellemvilága, mintegy tükre ismeretkészletének.
A beszéd szerzője itt sem tagadta meg természetes szellemi képességét; s ha való igaz, a mit Baráth
Ferenc oly helyesen jegyzett meg Dobosra és Sziládyra,
hogy mindkettőjének erős egyénisége van : e jellemzést
méltóan viszonyíthatom T. egyéniségére is.
Feltartózhatlan magas eszmeszárnyalása, kedély és
szív mélysége és melege, az irály költői szépsége és
bája, nemkülönben szónoki erejének elragadó tüze, annyira
dús fénynyel ragyog ki minden szónoki alkotásán, hogy
egyéniségének ezen sajátszerű nyilvánulása alapján ezer
mű közül is a beszéd szerzőjét biztosra megnevezhetjük.
A mesterileg kidolgozott mű alaprajza a következő:
Pál Apostolnak a zsid. irt levele 11. r. 34. verse alapján a tárgymondat „Oltsátok el a tüzet! 4 Főrészek:
a) az egyenetlenség és viszálkodás (alrészek : a nemzeti,
rendi, vallási, osztálygyülölet tüzét a béke, szeretet oltócsepjeivel); b) a könnyelmű fényűzést (benső, erkölcsi
tüzét a takarékosság, szorgalom és lemondással); c) a
vigyázatlanság pusztító lángjait (alrészek : a gyujtogatási
betegség, bosszú, vigyázatlanság lángjait a vigyázat, biztosítás, tűzoltó-egyletek alapításával).
A bevezetésben szólván a tudomány, ipar, művészet fejlődésével felmerült vívmányokról, meggyőző erővel okadatolja az ezek nyomán fakadó s a velők karöltve
járó balesélyeket. A haladás alaptényezője a tűz, de vele
majdnem ikergyermek a társadalmi szerencsétlenség,
pusztulás és nyomor hosszú sora. „Ha a mai kor tudományos haladását, — mondja a szerző —- nagymérvű
fejlődését, az ipar, művészet terén felmutatott vívmányok
végokait keressük, a haladás tényézőit tanulmányozzuk,

egy szó all elénk, e szóban találjuk a haladás kulcsát,
magyarázatát: tűz. Ha látom, hogy a tudomány altal a
gyakorlat terére átvitt s alkalmazott tűz, s az altala
kifejlett gőz a világ mozgató erejét képezi, ki kell
mondanom : a tűz hatalom. Midőn a lángeszű tudós*) s
a gyakorlat jeles férfia felfedezi egy ihletett pillanatban
a gőz hatalmas erejét, midőn a gőz ereje által az első
gép tengelye megmozdult, a feltaláló lángész abban a
pillanatban egy világot mozgató erőt fedezett fel s a
társadalom szívverését, életerét indította meg. Ha a
nagy Galileivel a föld mozgásról való tanat visszavétetni
nem tudják, s jogosan mondja önmagaban el a történeti
nevezetessé vált szavakat „mégis mozog 4 , mi is jogosan
mondjuk: a társadalom mozog, s a világ mozgató lelke
a tűz. — A tűz hatalom !
Ha az őskorban, Izrael népe előtt a Jehova Hóreb
hegyén égő bokor lángjaiban állt, s tűzlángokból beszélt
a népnek, higyjétek el, mintha a tűzben benn volna ma
is az Isten, mert a tűz lángjaiból szól ki a haladás
geniusa, a tökélyesedés szelleme: előre 1 A tűz által
halad a világ, de a haladásban a tűz által gyakran felidézi a vészt. A tűz teremt, alkot, de romokat is hágy
maga után ; teremtő erő, de egyszersmind pusztító hatalom is.
De a tudomány, az ész hatalma isteni! Ha a társadalmi haladás esetleg előidézi a vészt . . . a tűz pusztításait, — épen maga a tudomány, az ész elég erős
találni eszközöket a vész csapásainak ellensúlyozására, a
romboló elem legyőzésére. Az emberbaráti szív feltalálta
a védelmi erőt a tűzoltó egyletek szervezésében. Midőn
szakképzett erők öszhangzó működése, testületi szellem
ereje vet gátot a tűz hatalmának s akarja megszüntetni
a tűzi szerencsétlenségek által gyakran felmerülő társadalmi nyomort, a sz. írás ama mondásából indulva ki. .
„az erőtleneket segéljétek 4 , „megemlékezzetek azokról,
a kik nyomorúsággal terheltetnek, mintha ti is velők
szenvednétek ! 4 *)
Közli kivonatos rövidséggel tetszetős keretben a
tűzoltó egyletek történetét külföldön és hazánkban s némi
szónoki önigazolás után mintaszerű ügyességgel levezeti
az alapigéből a főtételt.
Az első főrész részletes kidolgozásából, a választékos ízléssel s szónoki kenetességgel elősorolt társadalmi
és történelmi események egynémelyikét következőkben
kivonatozom : „ Ha láttok testvéreim embereket, kik nemtelen céljaik elérésére az önérdek szennyes zászlaira a
népboldogítás címét, jelszavát írják fel, kik teljesíthetlen
reményeket szórva, beválthatatlan Ígéretek csábító képeit
rajzolva, vagy a vallásfelekezetek s születési osztályok
között a gyűlölség lángjait szítva fellázítják a nyugvó
szenvedélyeket . . . tudjátok-e mik ezek ? Gyújtogatok!
Gyujtogatóknak mondom én azokat a hamisan értelme

*) W a t t .
*») I. T h e s . 5, 14 Zsid. 13, ' 3

zett szabadság nevében fellépő álprófétákat, kik a megingatott társadalom reszkető mérlegén az egyensúlyt
ugy akarják helyreállítani, hogy ledöntve mindent a mi
szent, mi nemes ; tagadva a vallás, törvény, rend, va
yyon, tekintély jogosultságát, a ledöntött, felforgatott társadalmi intézmények omladványain, e ledöntött romokat,
a pusztítás tényeit akarják kiigazító, helyrehozó súlyúi
tenni a társadalom ingó mérlegére. — Oh, higyétek el,
Jézusnak hívei, gyújtogatok azok Isten s a történet előtt.
Igaz, nem hangzik a tüzet jelző vészharang kongása a nemzet felett, de a csaták ágyudörgése, a felgyújtott falvakból menekülő lakosok jajkiáltasa, reszketve
futó nők, gyermekek sikoltó szava, a csatákban elvér.
zettek felett az árvák, özvegyek zokogó siralma, mind
meg annyi rémes vészharang kongása . . félrevert harang
ijesztő hangja. . . mi azt beszéli: ég a hon, ég a nemzet.
Ti tudjátok, testvéreim az Úrban, hogy én szeretem a szabadsagot; népboldogítás, népfenség, világszabadság lelkem eszményképe ; a népjog, a tiszta szabadság
kibontott zászlait megáldom, ha kell, alatta éltem áldozom
. . . . de megfogom a tüzes kanócot, a veres zászlókat
a lázitók kezében, letöröm azokat a sz. irás szavával:
békesség tinektek.*) A gyújtó iiszkök fölé az evangéliumot teszem.
A biblia a béke ! Hiaban mondja a rémuralom embere,""*) kinek emlékén a véres átok ül: „a forradalom
benne van az evangéliumban^, hiában hajol meg ő Jézus
nevénél, hiaban monda : „ó' a mi mesterünk*
az evangelium a tiszta szabadság prófétája! Jézus nép.
boldogító volt, Jézus szabadsagot hozott, szabadságot. . .
de a béke által. .. Szeretitek, testvéreim a szabadságot
Szeressétek a békét! Mert igaz, mit a nagy iró m o n d . . .
1
s a béke csendes szabadság.**'" ) Oh higyjétek el testvéreim,
a népeket a jövő boldogság szigetéhez, a népnagyság
édenébe nem a pusztítás szellemei, nem a vér, nem a
rombolás munkái vezetik . . de a boldog jövőhöz a
biztos átmeneti hidat a tarsadalom mélységeinek nyomora fölé . . munka . . . tudomány által a béke épiti
fel. Békében van a nemzet életereje !*
Ezen alapigazságot sz. írási idézetekkel s történeti
igazságokkal tamogatja, felemlítvén a szerencsétlen Izrael
népét, mely szétzilálva van a földtekén, mint Jehova
oltarának szétszórt kövei; a bolygó zsidót, létjog s jövő
nélkül, a mint száműzve vándorol s nyugalom nélkül
hányatik a tarsadalom tengerén, mint pártjától eltaszított
csónak, mely hullámok játéka lett. A Vespásián által
felgyújtott Jeruzsálem égő langjainak egeket verő tüzéhez,
az első szikrát, a rejtett tüzet, a gyújtó kanóc szálait
meglelhetjük a varos pusztulása előtti
évtizedekben,
Izrael népének partoskodó szellemében; a békétlenség,
egyenetlenség tusáiban,

*) Járt. 20, 29 ;

Meghatóan szép a kép, mit az „élő halottról vázol
a ki él mégis ráborítva van a koporsófedél* ! »Egy élő
halott áll lelkem előtt: egy nemzet, mely felkelni nem
tud, melyet eltemetni nem képes az ellenerő. . . leveszem
a tetszhalottról a koporsó födelét . . . itt áll lelkem
előtt a lengyel nemzet. Ne mondjátok, hogy Osztrolenka
véres harcain, a szabadság szent légkörében magasan
szálló lengyel sast az ellenség golyója lőtte szivén s ejtette a föld porába le . . . . ne mondjátok, hogy az
ellenség győzött akkor. Nem! nem! Győzött a párt'
1
viszály. A bukás sírjánál első gyászos sirásó : a nemzet
egyenetlensége, pártoskodása volt, ama »tiltakozó* szellem
s jog*), mely az országtanács terméből elment a harcmezőre, a csaták terveinek szálaiba belenyúlt s az ellenség kezébe adta a győzelem kulcsát.*
A francia nemzet múltjából élethű vonásokkal ecsetelt
példa után emigyen folytatja: ^Sokszor állt lángokban e
hon, önfiai gyújtották fel ezt az egyenetlenség átkos
üszkeivel. Ott van Sajó, Mohács, a Pontusparti sir.
Vesztett csatákban ki vert meg minket ott ? Nem az
ellen kardja, de saját bűnünk. Oh hányszor hagyta veszni
magyar a magyart, oh kérdezzétek ott az elesett hősöket a sír alatt, kérdezzétek meg a nagy számüzottet,
olvassátok a menekültek sírhalma előtt a kereszt mit
beszél r azt, hogy nem az ellen vette ki kezünkből a
kardot, de . . . az árulás, a fegyvert s bukott zászlókat
a pártviszály tette le.*
Chrysostomus a hitéletre vonatkozó azon mondattételeinek sikeres és szentirásszerü feldolgozása után,
hogy a hit formái felett dühösködjék a gyűlölség lelke,
nem lehet annak hite rosz, a kinek élete jó uton folyt;
s hogy, az igaz hit sem használ, ha az élet gonosz,
áttér a második főrész tárgyalásába.
S itt a keresettség minden szóhalmaza nélkül,
követve lelkem sugallatat, elmondhatom szerzőnkről, hogy
itt egész nemzeti prófétává szellemült, kin az Isten sz.
lelke kivételes minőségben dicsőült meg, megajándékozván őt oly lelki fegyverrel, melyet hatalmasan forgat
az élet sötétségeinek vezérei ellen, a lelki gonoszságokellen. »Oltsatok a tüzet, a könnyelmű fényűzés lángjait. A
könnyelműség lang, mely észrevétlen, de biztosan emészt,
felgyújtja, romokba hamvasztja a hazat, a csaladot. Ti
a nyomortól féltitek a hazát! Én is latom azt! Látom
felénk közeledni a nyomort . . . latom kezében a mi,
felénk hoz : a koldusbotot, a fegyverek e legerősebbikétt
latom, hogy a szegénység mint óriás polyp, átcsavarta
magát a nemzet testén s vérét kiszívni,
agyonszorítani
latszik ezt.
Nem a nyomortól féltem én e nemzetet, hanem
a könnyelműségtől. Igaza van a haza jövőjén merengő
s a jövőbe latnoki lélekkel betekintő nagy államférfimnak;
»e nemzetet nem az ellenség ereje győzi le, de a sima
szó, a hízelgés rejtett tőrszála fogja meg, nem vész
buktatja el a népet, de a könnyelműség*. Nézzetek szét

**) M a r a t ; „
***) Cicero.

•) Veto.

testvéreim, hogyan pusztulunk, veszünk. . . . Igen pusztulunk, veszünk ! Marius sirva állt meg a birtokos osztály
pusztulásának romjai felett . . . a birtok pusztulásában
a nemzet pusztulását sejtem, félem, siratom én. Igen, az
eladott ház égő ház!
Igaz, kigyódzó lángok nem törnek ki az eladósodott ház ablakán, a láng nem csap össze a tető fölött'
s a templom tornyában a félrevert harang vészkongása
nem hangzik borzasztón, rémesen: de higyjétek el, a
tüzet hirdető vészharang kongásánál van még szomorúbb
hang hazánk felett, a ház udvarán megütött dob hangja,
az árverező dob ütése, mely nemcsak vészharang, de
temetésre hivó csendités is . . . . minden szava azt
mondja, sir előtt állunk, temetésre megyünk, . . önsirunk
előtt, öntemetésiinkre!
„Oltsátok a tüzet! A vigyázó takarékosság, számító okosság, munkássággal megelőzhetjük még a vész
teljes kiütését*.
Berzsenyi-féle erélylyel sujt a szónok lángostora ,
eme métely ostorozásánál: midőn mondja: könnyelmű
ember, te elitéled a hazaárulót, lásd, az elpazárlott birtokok eladásakor, mindig egy életér van elvágva a nemzet testében s az elvágott ereken a nemzet élete lassan
elvérzend. A birtokos osztály haza a nemzeti szabadság
s tarsadalmi magasb eszmék védvára volt évszázadok
óta már, a könnyelmű pazarló a nemzeti szabadság ezen
erődjeire dob tüzes iiszköt; átkos gyújtogató az, ki az
ellenség előtt felgyújtja az elővédeket, nemzetiségünk
szent várának könnyebb megostromlásához. Nem ismeritek-e a setét elv igazságát: Jedd szegény nyé a nemzetet
és — leigáztad azt!*

Igen, a pénz jellem ! Pénzkérdés jellemkérdés sokszor ; a pénz az ember jellemének fokmérője, a pénz
elvesztegetése a jellem elvesztését is vonja maga után
gyakran, mert igaz a sz. iras szava : gonoszra ingerel
a szegénység*). Higyjétek el testvéreim, nagy igazságot
mond ki a bölcs,**) midőn a takarékosságot a szabadság
anyjának nevezi. Igaza van ! csak az anyagilag szilárdan
álló független ember lehet jellemileg szabad.
(Vége következik).

Margócsy

Kálmán.

RÉGISÉGEK.
A szepes-sárosi ev. agenda 1656-ból.

Agenda Ouoad Conformitatem Ceremoniarum in
Epperjessiensi Curia Coacta Synodi***) Anno 1656 dieb.
3 et 4. Julii communibus votis concinnata.
1. Az praedicatiok mindenkor az megh nem változtatót Augustay vallással és mi Eklesiankban kivétetet
symbolumokkal, avagy vallástételekkel.
2. Az kisdedek templomban kereszteltessenek, kivévén az elkerülhetetlen szükségnek idejét. Vendégségért és egyéb fényes készületekért avagy máshonnan
hivattatandó komákért az keresztelkedés másod vagy
harmadnapra ne halasztassék, komák — koma aszonyokkal edgyüt négynél többen ne hivattassanak, kivévén az Cassaiakot. Az keresztelésnek pedigh módgya
és formája Ecclesiankban minden bűbájolás nélkül egyenlő
légyen.
Verjük meg mellünket. . . valljuk be, mi magyarok
3. Részegek, nyilván való vétkekkel megferteztetkönnyelmii nép vagyunk! Mi nem birunk az amerikai tek az Evangeliomi tudománynak ellenségi és meghvevállalkozó munkás szellemével, nem az angol nép szátőy komájul az kereszteléshez ne bocsátassanak, mindmító okosságával, hideg nyugalmával, egyszerűségével, azonáltal ne legyen az a Religionak gyűlőlségéből.
nem birunk a német nemzet munkaerejével, itélő tehet4. Születvén az gyermek maga tartozzék az Apia
ségével, mely a jövőbe lat. Mi keleti nép, könnyelmű nép
személyében, vagy más által tuttára adni az Lelki-Tanivagyunk, mely csak a jelennek él s a jövőbe nem szetónak, hogy megh kereszteltessék. Hazanal nem lévén
ret tekinteni, s ha néha-néha oda bepillant is, ott is
az Apia, Attyafia, vagy szomszédgya vigye azt véghbe 1
csak a biztató üres álomképeket: . . . alaptalan reménye5. Az Úr Vacsorájának kiszolgáltatása az Augustay
ket. . . a délibáb csaló alakjait látja elég könnyelműen.
Valláson levő Ecclesiánkban szokot móddal és rendtarS itt az egyházi szónok biblicus bölcsességével tással vitessék véghhez minden papista és bálványozó
melegen buzdítván a hallgatóságot a takarékosság arany- ceremonyák nélkül.
erényére, emigyen folytatja: »Vagy akarod nézni a
6. Az cegéres Istentelenek, és a kiket a gonosz
bölcsek iratait, kik a vétkes könnyelműséggel szemben megh szállót, káromkodók, eszekben megbódultak, és kik
a takarékossagban s munkában találják s jelzik a társa- az jó tudománt nem fogadgyák, vagy az lelki tanítónak
dalom s családi boldogság alapfeltételét ?
intése után eleteket jobbítani nem akarják, és a tízeszNézd, a római":;") bölcs azt mondja : „a takarékosság tendőn alol levő gyermekek az szent vacsorának elesére
a jólétnek legbiztosabb forrása.* A nagy görög tudós**) ' ne bocsátassanak. Az gyermekségből felserdült tudatlan
azt mondá tanítványainak: »hogy, azon szomszédok
*) Példab. 30. 8 — 9 ;
példáját kövessék, a kik hasznos dolgokra költik pénzü**)
Cicero ;
ket*. A nagy író***) igy int: ne bánj könnyelműn a pénz***) Ezen Synodus az 5 szab. kir. városokból (Lőcse, Kassa,
zel, mert a pénz jellem /*
*) Cicero.
**) Socrates;
***) Bulver;

Eperjes, Bártfa, K. Szeben) és a sárosmegyei városokból álló
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II J.

ifíiak pedig minek előtte az úr asztalához járulnának
először arról oktatást vegyenek.
7. Az kik igen ritkán élnek az Úr Vacsorajával
se igaz Keresztyéneknek ne tartassanak, se hóitok után
becsületesen el ne temettessenek.
8. Az Isteni szolgálatok áhitatossan térdepelve,
siivegh le véve, kezek össze téve saját szokot nyelvünkön illendőképpen vitessenek véghbe.
9. Az Catechismus minden Ecclesiában az Lelki
Tanitótul serényen tanitassék, és mennél szorgalmatosabban lehet, abban az iftiuságh oktatassék.
10. Vasárnapokon, és más, my Ecclesiánktól bevétetet innepnapokon, minden kézimunka tiltassék megh ;
vendégeskedésekkel, Tancokkal, Céhbeli összve gyűlésekkel és ezekhez hasonló dolgokkal az Isteni szolgálat
hátra ne marasztassék.
11. Vasárnapok és egyébb innepnapok szentelesének rendy.
1. Haynal előtt való órák Karacson, Husvétt és
Pünkösdkor megh ne tartassanak.
2. Hat órakor, a hol szokás, az gyonas hallgattassák.
3. Hét órakor be harangozván az Isteni szolgálat
vetessék elő. 1) kom Heyliger Geist énekeltetvén. 2)
Litania. 3) Her Gott ich lobé dich 4) Az időhöz szabót ének az orgona mellet. 5) Legyen praedicatio, az is
kepes idejével továb ne vontatassék, az közönséges gyónás
mondatassék el, egy rövid magaban minden rendeket
és szükségeket foglaló könyörgés legyen be rekesztése.
6. egy rövid ének az orgona mellett az praedicatio után mondatassék el. Kilenc órakor az Introitus
helyett énekeltessék Nini Von Uns Her. 2) Kyrie és
Dicsősegh magassaghban Istennek, avagy Alléin Gott in
de Hő sey ehr. 3) Collecta es- az Epistola mondatassék
el. 4) egy orgona melle való ének. 5) Az Evangelyom
6) Wir glauben alle an einem Gott. 7) Az My Attyánk
az szentségh szerző igékkel. 8) Az Communikalokhoz
egyenlő intés a töb Ecclesiákkal, el mondván az alatt a
hol szokás, Wir glauben, und bekennen frey. 8) Az Úr
vacsoraja élése utan, halaadó könyörgés, és 10) enek
légyen a berekesztése.
5. Az Catechismus ebed után való órakor tanitassék.
6) Dellyest két órakor az Isteni szolgalatban illyen
rend legyen. 1) Nnn bitten wir, elénelkeltessék. 2) egy
orgona melle való ének. 3) Magasztallya az en lelkem
az Urat. 4) egv ének az időhöz képest, 5) Praedicatio.
6) Orgona mellet való ének légyen berekesztése.
12 Ez következendő Innepek szenteltessenek. Január tusban. Urunk környiilmetelkedése, Viz Kereszt, és
Sz. Pál fordulasa napia.
Februárban. Boldogh asszon)- tisztulása, és sz.
.Mátyás napia. Marttusban. Urunk Fogantatása napia.
Áprilisién, Nagycsütörtök..és "Nagypéntek ünnepe. Májusban Philepp s Jakab és Urunk menybemenetele napia.
Ju niuslan Keresztelő Sz. János, Sz, Péter, Pál napia.

Juliuslan Szűz Mária látogattatása és szent Jakab napia.
Augustuslan. Urunk szine változása és Sz. Berthalan napia.
7-berben Sz. Máthé és Mihály napia. 8-berben Sz. Simon Zida. 9-berben Sz. András. Decemberben Sz. Tamás napia. Vasárnap esvén Innep, az reggeli praedicatio
a vasárnapra való, a dellyesti pedigh az Innepre tartozó
Evangelyumból légyen.
13) Köznapokon ez a rend tartassék. 1) Reggel
reggeli vagy más ének mondatassék el. 2) Az bibliabul
egy caput vagy rész az imádsággal edgyiit olvastassák,
Pinteken pedigh az Lelki Tanitótul Litania maga nyelvén, szokot könyörgés helyet mondatassék. 3) Ének.
4) Collecták németül, az chorus legyen vége. Az kilenc
óra sehol megh ne tartassék az scholabeli ifjúság tanításáért. hat hetes Asszonyoknak vagy egyházhoz menőknek, beavattatásnak, és keresztelésnek lévén ekor ideje.
(Vége

köv.)

KÜLFÖLDI EGYHÁZ
ÉS ISKOLA.
A protestantismus ujabb terjedése Amerikában.
(K. P.) A »New-York Observer(< amerikai hirlap
1879. dec. 18-iki száma a következőket beszéli el: s A
mult vasárnap délután New-York főutcáján, a Broadway-n
nagy néptömeg gyülekezett össze egy nyilvános teremben, melynek ajtai előtt a be nem fért nép szintén nagy
számmal hemzsegett. E nagy csődülést az okozta, hogy
az említett nyilvános teremben Mac Namara volt kath.
pap volt fölavatandó egy uj független kath. egyház
igazgatójavá, vagyis püspökévé. Körülbelül két éve ,
hogy Mac Namara elkezdte a Water-Streeten egy kis
teremben egybegyűjteni néhány irlandi barátját, kik előtt
a papismus rendszerét fejtegette s azt hirdette, hogy
az üdvösségnek egyedüli útja a Jézus Krisztus. Ez öszszejövetelek híre mind inkább-inkább terjedt annyira,
hogy Mac Namara hallgatói csakhamar szűknek találták
az első helyiséget, s tágasabb helyről kellett gondoskodni, hova a vasárnaponként egybesereglő nép elférhessen s hallgathassa az evangéliumot. A legutóbbi
vasárnap azonban ezeren meg ezeren kényszerültek a
fent említett terem elől visszatérni, mert az már színig
zsúfolva volt. A legnagyobb részt irlandi hallgatók mindeddig engedelmes szolgai voltak a papismusnak; ettől
kezdve azonban elpártoltak tőle, hogy az ingyenes kegyelem és a Krisztusban való szabadság hirdetését hallgassak. Az isteni tisztelet egy irlandi dallamra alkalmazott
ének elzengésével kezdődött, s a mint az éneknek e
szavakkal: »egyedül Krisztus az úr* vége lett, Mac
Namara az állványon, a melyen négy más pap társaságában ült, fölemelkedett s azt proklamálta, hogy J é z u s

az egyedüli király, az egyház egyedüli feje, az egyedüli
megváltó és az egyedüli közbenjáró isten és ember
között. 4 Aztán O'Conner tartott egy hosszú, teljesen az
evangéliumra támaszkodó és egészen protestáns szellemű
beszédet a római egyház romlottsága ellen, s a mint
egyrészről azt a megalázó rabszolgaságot fejtegette,
melyben ez az egyház oly hosszú időkön át tartá a
lelkeket, másrészről azon dicső szabadságról szólt, melyre
a lelkek elvégre fölébredtek : a hallgatóság hangos tetszésnyilatkozatokban tört ki, a mi itt talán nem egészen
volt helyén, de önkénytelen és ellenállhatatlan vala.
Aztán a kath. egyházban történt javítási kísérletekről,
nevezetesen Döllinger és az ó-katholikusok, meg Hyacinthe
atya törekvéseiről szólott, melyek mind azért dőltek
dugába, mert Döllinger is, Hyacinthe is tiltakozott ugyan
a pápai csalatkozhatatlanság ellen, de egyszersmind görcsösen ragaszkodott a romanismus hibás rendszeréhez.
Ez emberek tehát inkább róm. katholikusok, mintsem
protestánsok, s következőleg nem képesek híveiket a
Krisztusban levő igazsághoz elvezérelni. Ez a mozgalom
(a Namara-féle) zaj nélkül indult m e g ; sem nem az
ékesszólás, sem nem a tudomány hívta létre és vezette
előmenetelre, hanem a közlelkiismeret fölébredése.
Ha istentől származik, meg fog élni és növekedni
fog, mert a sz. lélek vezérli isten dicsőségére és az emberek üdvösségére. Ma már oly arányokat öltött e mozgalom, hogy szükségessé vált annak szervezése, felekezetűi való nyilatkoztatása, valamint az is, hogy élére
egy igazgató neveztessék , vagy püspöknek allittassék ; s bizonyára senki sem alkalmasabb e tisztre, mint
az a férfiú, kinek isten megengedte, hogy e reformatiónak
mintegy apja legyen. — Erre Mac Namara fölemelkedik,
s feleletei, melyeket egy sor kérdésre adott, azt bizonyiták, hogy ő a hit egyedüli szabályozójáúl a bibliát
fogadja el, mely minden az üdvre nézve lényeges igazságot magaban foglal. Kijelenté, hogy elválik a pápától
s annak minden hierarchiájától, igéri, hogy Krisztust
fogja prédikálni, mint az üdvösség egyedüli útját, s
arra igyekezendik, hogy hivatalát szelídség, józanság és
kegyesség által tegye kedvessé. Erre ima következett,
melynek végeztével a négy pap egyenként fejére tette
az uj superintendensnek a kezeit. Majd kenyeret és bort
nyujtának neki, melyeket elfogadva kijelenté, hogy megtagadja a misét és az átváltozás tanát s a kenyeret és
bort egyedül és kizárólag a Krisztus megtöretett teste
és kiontatott vére jelképeinek tekinti. Végre elutasítván
magától még a gondolatát is annak, hogy hivatali testvérei fölött valami felsőséget gyakoroljon, s elvetvén a
római értelemben vett püspöki címet, mely helyett csak
a felügyelő vagy igazgató elnevezést fogadja el, apostoli
áldást mondott s ezzel a szertartás véget ért. A gyülekezet figyelme mindvégig feszült és iinnepies volt ; nagy
érdeklődéssel s megelégedéssel látta a közönség a papi
hatalom ilyetén megtörését , s nagy meghatottsággal
hallu, hogy a kegyelem trónusához mindenki előtt szabad az út a megváltó vére árán. A karzaton három

kath. pap volt jelen, s nagy nyugtalansággal kisérték
figyelemmel a történteket. Isten tudja, mi lesz e mozgalomból ; vájjon nőni fog-e, vagy elhal; annyi bizonyos,
hogy minden keresztyén nép rokonszenvére érdemes, és
a lelkek fölszabadulása származhatik belőle.

IRODALOM.
É r t e s í t é s : „Mustármag 4 cimii theol. és philos.
szakközlönyünk megindítását 200 előfizetőtől tettük függővé. A kitett számból még mintegy 50 hiányzik. Azon
édes reményben, hogy a lelkész és segédlelkész urak
sietni fognak lapunkat megrendelni : az előfizetési határidőt febr. hó i-ig meghosszabbítjuk. Tisza Földvár, Nagy
János ref. s. lelkész, Masznyik Endre ev. s. lelkész.
A Községi közlöny közigazgatási és rendészeti heti
lap II. évf. 1. száma megjelent. Szerkesztői Barth László
és Dobozi István. A községi és körjegyzők központi
egyletének hivatalos közlönye, mely a közérdekű kormányrendeletek közlése mellett, kiterjeszkedik a jogélet
gyakorlati kérdéseire. Kiadóhivatala : koronaherceg utca
3. sz. ara félévre 3 frt. egész évre 6 frt.
R a u t m a n n Frigyesnél megjelent a Magyar Lexikon 44 és 45-ik füzete (Cent — Ciotat). Mellékletei:
gazdasagi gépek és Ázsia térképe. Egy füzet ára 30 kr.
Az országos méhészeti egyesület Méhészeti Lapok
cim alatt havonként kétszer megjelenő lapot indított,
melynek célja, hogy az okszerű méhtenyésztési az ország minden vidékén megismertetvén, elterjessze, meghonosítsa. Szerkesztője Kriesch János műegyetemi tanar.
Kiadó tulajdonosok a-Légrady testvérek. Előfizetési ara
egész évre 2 frt, fél évre 1 frt.

KÜLÖNFÉLÉK.
Személyi hirek. Marosvásárhelyről írja egyik levelezőnk : „Néhai Mentovich Ferencet az itteni iskolai
elöljáróság az év tartamára Dósa István tanarjelölt, a
nagy Dósa Elek unokatestvére, által helyettesíti, s ha
az igények mindkét oldalról kölcsönösen kielégítők lesznek, Mentovich tanszékét, (mathesis, physica) általa fogjak betölteni. — Gratz Mór ev. lelkész-esperes Göllnicbanya sz. kir. város képviselő-testülete tagjává választatott meg. — Tatár János szeghalmi ref. lelkész és
békés-bánáti e. m. tanácsbiró a községebeli polgári olvasókör elnökévé ismét megválasztatott.
::

T e m e s m e g y e i Rittberg, tiszta magyar ref. községben a himlő másfél hónap óta borzasztóan dühöng,
úgyannyira, hogy e 2600 lakost számláló faluban naponta
4—5 haláleset fordul elő.
Sárospatakon — mint egyik levelezőnk írja —
f. hó 8. és 9-én Hegedűs László elnöklete alatt igen

kolákkal és gymnáziumi épülettel együtt 1859-re felépi.
tették ; azonban ugyanakkor villám ütött a toronyba s
ujabb 6000 frtnyi kárt okozott abban. A mostani sorsolásra 60.000 darab 50 krajcáros sorsjegy bocsáttatik ki,
602 nyerő számmal. A főnyeremény 2000 frt értékű
theakészlet; a húzás márc. 15-én lesz. Ajánljuk ez ügyet
közönségünk pártfogásába.
* A szegedi ref. egyház derék lelkésze, Varga
Pál, hozzánk intézett terjedelmesebb levele számos érdekes részletet tartalmaz, melyek a mellett tanúskodvánhogy a hol legnagyobb a veszedelem, ott működik legjobban az úr kegyelme : méltók a köztételre. »Szegeden a ref. lelkészlak ismét fönnáll; de nincs is egyéb
épületünk, írja a nevezett lelkész úr. Az isteni tiszteletet ideiglenesen a főreáliskola első emeletében egy nagy
teremben tartjuk, melyekre a helyzetet tekintve, híveink
meglehetős számban szoktak egybegyülekezni. A reftanulók, mintegy 35 növendék hittani oktatását szinte a
reáliskolában teljesítem. Megkezdtem már a fegyencek
lelki gondozását is, s karácsony második napján nekik
az úri szent vacsorát is kiszolgáltattam. Szóval egyházi
életünk megujulása óta táplál a remény, hogy Szeged
városában ref. anyaszentegyházunk ismét jövőnek néz
elé. Nem mulaszthatom el fölemlíteni azon szerencsét,
hogy Tisza Lajos kir biztos úr egyhazunk iránt meleg
érdeklődést tanúsít, s magas pártfogása fejledező egyházi életünknek valóban örvendetes lendületet adhat.*
Gyászhírek. Zemplénmegyéből tudósítanak bennünket, hogy Payzsoss János f. hó 1 i-én Mihályiban
elhunyt. Egy ideig mint közigazgatási tisztviselő szerepelt a megyei közélet terén ; az utóbbi időben azonban
visszavonult falusi jószágára s gazdaságának és a prot.
egyháznak élt. A világiak ellen napjainkban általános és
pedig jogos a panasz, hogy az egyházi ügyekkel mit
sem törődnek. Payzsoss egyike volt azon keveseknek,
akik nemes buzgalommal versenyeznek a papsággal az
egyház
felvirágoztatása körül. A megboldogult a tiszánA tiszáninneni ref. egyházkerület f. hó 16-ára
inneni
ref.
egyházkerület egyik legtevékenyebb munkása
rendkívüli közgyűlést hirdetett Sárospatakra. A gyűlés
főtárgyát, mint halljuk, a pataki főiskola tulajdonát képező volt. A gyűléseken, ha csak betegsége, mely az utóbbi
időben mind súlyosabbá vált, nem akadályozta, szorgaldétéri birtok eladása képezi.
Prot. népmozgalmi statisztika A kecskeméti masan megjelent s a tanácskozásokban élénk részt vett.
ref. egyházban a mult év folytán szül. 520, meghalt A tanácskozásokon, mint gyakorlati észjárású szónok
477 lélek, szaporulat 43, házasodott 120 pár. — A kecs- tűnt ki, magán érintkezéseiben humánus bánásmódjával
keméti ev. egyházban szül. 31, meghalt 23 lélek, szapo- j az embereket megtudta a maga részére nyerni. A felsőrulat 8; egybekelt 15 pár. A miskolci ev. egyházban zempléni egyházmegye segédgondnokát, a mihályi ref.
szül. 92, meghalt 95 lélek, fogyás 3, eskettetett 3 tisztán egyház gondnokát s a sárospataki főiskola a főiskolai
ev., 6 ref. és 11 kath.-al vegyes, összesen 20 pár. — tanügyi bizottság tagját gyászolják halálában. Két fia
Az orosházi ev. egyházban szül. 1208, meghalt 871 lélek, maradt utána, kik az eperjesi kollégiumban joghallgatók.
a születések e szerint 337-el múljak felül a halálozáso- Szemere Miklós, a koszorús költő sógora volt. Temetése
kat. A szarvasi ev. egyházban szül. 986, meghalt 750 f. hó 13-an ment végbe. Béke legyen a derék hazafi,
jó protestáns és gondos családapa hamvain! — Dr. Nemes
lélek, szaporulat 236, egybekelt 237 pár.
Elek kitűnően képesített tanárjelölt, a kolozsvári ref.
* A losonci ev. egyház javára sorsjátékot rendezcollegium második elemi osztalyának köztanitója, f. hó
nek. A buzgó gyülekezet pénzügyeit még az 1849-iki
9-én élte 26-ik évében elhunyt. A boldogult marosszéki,
orosz mordályégetés rontotta meg, minek folytán 17.000
szentistváni születésű, igen tehetséges fiatal ember volt,
frtnyi teher nehezedett az egyház pénztarára. A losonki Szabó Károly és Szabó Gyulával együtt képezte a
ciak elhamvasztott templomukat, a paplakkal, elemi is-

érdekes és tanulságos tanügyi tanácskozmány tartatott, j
Ugyanis a ref. kollégium gymn. gyűlése egy bizottságot
küldött ki kebeléből a végből, hogy az tekintetbe véve
a prot. gymnasiumok és a kormány tantervét, egy a
s.-pataki főiskola viszonyainak teljesen megfelelő s indokolással ellátott tantervjavaslatot terjesztett elő. Óhajtandó lett volna, hogy az egyetemes tanügyi bizottság
munkálata is megérkezzék: ez azonban elmaradt, s így I
a vitát az ismert Molnár Aladár-féle tervezettel kellett
megkezdeni. Ehhez elnökön kivül Fejes István, Szinyei
G., Török J. szólottak érdemlegesen, majd átment az értekezlet a s.-pataki ref. főiskolai gymn. szék bizottságának
munkálatára s az e felett kifejlett vita azért is rendkívül
tanulságos volt, mivel világosan kitűnt, hogy még a
gyakorlati tanférfiak sincsenek a középiskolai oktatás
céljára nézve egy véleményen. A bizottság munkálata
szorosan ragaszkodott a Kármán-féle miniszteri tantervjavaslat szövegezéséhez.
Ez ellen Bokor J. emelt
szót, s megtámadta a miniszteri javaslat alapján készült munkálatot; majd Emődy Dániel adta elő saját
egyéni nézeteit a középoktatás szervezése körül. Érdemlegesen, saját álláspontját körülírva s hangsúlyozva s a
munkálat gyakorlatiatlanságát kimutatva ezután Kun Pál |
beszélt, mire a munkalat mellőztetett. Szóltak még a
tárgyhoz SZÍVÓS, Zsoldos, Makiari, Szinyei G., Kérészi
stb., mire elnök összegezve a kibeszélt eszméket, az ;
altalanos vitat berekesztette. Részletes vita a humanismus és realismus ezen küzdelmei után azért nem következett, mivel Kun Pál indítványára mind a beterjesztett
bizottsági munkálat, mind az egyetemes tanügyi bizottság majdan megérkezendő dolgozata, valamint a debreceni tervezet, s egyéb protestáns gymnasiumok ismert
tantervei visszatétettek az összes tanárkarhoz, mint egyúttal értekezlethöz, s a kollégiumi tanárkar elbeszélendő
munkálata lesz majd az egyházkerületi májusi közgyűlésére beterjesztendő.

történelmi társulat kirándulásai alkalmával 3 év óta foly- 1 a csiíggedőket bátorította, kitartásra lelkesítette. A pavást teljes számban megjelenő „erdélyi gárdát*. A tör- tentalis küzdelmekben Vasvari Nagy Sándorral s az
ténelmi segédtudományok terén korahoz képest szép egyház sok lelkes fiaival ismert erélyességével kezet
jártasságot szerzett, Árpádkori okleveleket is fennakadás fogva közreműködött a magyar alkotmányos élet utolsó
nélkül olvasott. Valamelyik fővárosi polgári iskolához — még le nem rombolt erődjének: a protestáns autoóhajtotta alkalmaztatni magat, hogy a központba jutva, nómiának megvédésénél, ott harcolt azon szellemi tábortetterejének tágabb körben szerezzen érvényt. Azonban ban, mely diadallal verte vissza a patentalis rohamokat,
vétkes vigyázatlanság áldozatává lőn. Labdaganata volt, melyek ezen erőd ellen intéztettek. Az alkotmányos
melyen orvosa, fertőző anyaggal inficiált műszerrel vitte aerának megnyíltával szervezte a komáromi honvédegyvéghez a műtétet, minek következtében a szép reményű letet, melynek főjegyzője s későbben elnöke lett, —
ifjú halálra vált. — Néhai Adám Mihályné tisza-vezsenyi megalakította a tűzoltó testületet s be is gyakorolta
h. h. lelkészné, sz. Bikkfalvy Sára, élte 68. évében, azt, és e testület őt főparancsnokául választotta. A vár38 évi boldog hazassága s 14 évi özvegysége után, megye bizottsági és közigazgatási s fegyelmi bizottságávégelgyengülés következtében f. hó 13-án meghalt. A nak tagja volt. A ref. egyházban egyideig főjegyzői s
legjobb anyának, ki 8 gyermeket nevelt föl, s a szere- mind végig presbyteri állomáson tett hasznos szolgálatetreméltó nőnek hűlt tetemei f. hó 15-én adattak át tokat. Szegény sorsból önerejével küzdötte fel magát
Nagy-Kőrösön az anyaföldnek. — Néhai Apátliy János, oly magas polcra, melyen köztisztelet és szeretet tárgya
volt sárospataki főiskolai tanár özvegye, sz. Fodor volt. Mindenki szerette, de ellensége nem volt soha és
Juliánná f. hó 16-an 64-ik életévében, hosszas szenve- senki. Jól tett, a hol csak erre tere és alkalma nyílt, —
dés után elhunyt. Siratja a boldogultat egyetlen leánya, de nem ütött annak cégért sípolással, mert szivének
Apáthy Júlia, férj. Csontó Lajosné. Béke hamvaikra!
jndításából s igy nem azért tette, hogy láttassék és
dicsértessék az emberektől. Hülésből eredett tüdőgyuladas s ehhez csatlakozott typhus rövid betegség után f.
hó 3-án vetett véget közhasznú nemes életének s f. hó
5-én — épes 55 éves korában temettetett el. A gyászkoszorukat nem lehetett ravatalán elhelyezni , külön
(P.) Ismeretes már VÖrÖS Benő hites ügyvéd halakocsi vitte azokat a ravatal után. Ott volt a sok koIának híre. Köz és egyházi életünk egyik kitűnő előharszorú között az egyház, a megye, a város, a tisztviselői
cosát s lelkes tagját vesztett el benne.
— ügyvédi kar, az 1848 9-ki honvédek, a tűzoltók, a
1825-ik évi január hó 5-én született. A gymnasi- gazdaközönség és ezekből alakult bandérium stb. gyászalis tanfolyamot a R. Komáromban még akkor virág- koszorúja. A halottas ház előtt Pap Gábor superintendens
zott reform, gymnasiumban, a bölcsészetit Pozsonyban s ugy is mint volt bajtársa
a temetőben Pap Elek
a jogit a debreceni anyaiskolában végezte ; ügyvédi ok- segédlelkész szónokoltak; óriási néptömeg képezte a
levelét megnyervén, Rév-Komáromban telepedett le s a gyásztiszteletet tevő sereget, ott láttuk ő cs. kir. Fel- .
szép tehetségeket nem csak fölismerő — hanem értéke- ségét a közszeretet s tiszteletben álló Szalvátor János
sítni is tudó gróf Nadasdy Ferenc főispán által Komárom főherceget, a komáromi várőrség főtisztjeit katonai díszmegye tiszt, főügyészéül neveztetett ki. A takarékpénztár ben, a vármegyei s városi tisztikart, az egyleteket (közjogügyi tanácsosául választotta meg. 1848-ban a nemtök az 1848/9-ki honvédegyletet) testületileg. A rendet
zetőrök s ezek közöl későbben a komáromi önkéntes
a gazdák lovas bandériuma, a teljes díszben kiálló tűzolszabad csapat tagjai közé lépett s mint e csapatnak
tók tartották fenn. Ily gyászában is szép s népes temeegyik hadnagya vett részt a pákozdi ütközetben, Megtésre a legkörosabbak sem emlékeztek.
alakulván a veszprémvármegyei 71-ik honvédzászlóalj,
ebbe helyeztetett át tiszti ranggal s részt vett a nyárasdi csatában, a Komárom körül vivott ütközetekben és
diadalmas kirohanásokban. A nyárasdi csatában zászlóalja képezte a tartalékot, mert észrevette, hogy hátvédről nincs gondoskodva, az ebből eredhető veszélyt elháAz orsz. prot. árvaházra : Mészöly Pal, tabajdi ref.
rítandó saját felelősségére századával hátvédet képezteleik. egyháza részéről ó év utolsó napi perselypénze
tendő : kivált a zászlóaljból s azon utat és hidat — melyI frt. 49 kr.— Schnell Karoly, vadkerti ev. leik. évi jaről az ellen fenyegethette a sereget — megszállotta.
ruléka 3 frt. Német Karoly bpesti ev. hitelemző 50 kr.
Csakhamar meg is jelent ott az ellenséges lovasság, de
— Balogh György bicskei ref. leik. egyhaza részéről
azt századaval diadalmasan visszaverette. Érdemeinek
uj évi ajándék 5 frt. — Miklovic Balint hódmezővásárméltanylataul századossa s később zászlóalj parancsnokka
helyi ref. leik: múlt évi perselypénzből 8 frt. 81 kr. —
lett előléptetve. A capitulatio után ismét a polgári teMedgyasszay Vince kálosi ref. leik. egyháza népiskolai
vékenység terén látjuk őt, A sokat vesztett s feloszlásban
növendékei részéről 1 frt 50 kr.
levő takarékpénztárt uj s életerős alapokon szervezte,
Szerk.

NECROLOG.

ADAKOZÁSOK.

egyházból 3 frt 21 kr. A kisölvedi ref. egyház hívei
8 frt. A kisdobszai egyházból (Somogy) 4 frt. A laskodi
segélyezésére.
ref. egyház 1 frt. A kiskölesi ref. egyház 3 frt. A
A kolozsvári ref. egyház 15 frt. Konc Imre vér- ládházi ref. egyház 3 frt. A kamocsai ref. egyház hívei
16 frt. A vágási ref. egyházból 1 frt 4 kr. Az erdobényei
tesaljai esperes úr küldeménye 10 frt 50 kr. Az adorref.
egyház hívei 7 frt 5 kr. A cserépfalui ref. egyjánházi anya és egeraljai leányegyház 23 frt. A g.
házból
10 frt 30 kr. A tabajdi ref. egyház hívei, Konc
ruszkai egyház hívei 3 frt. A nagy-lábodi ref. egyház
hívei 5 frt 46 kr. A komárom-szentpéteri ref. egyház 15 Imre vértesaljai esperes úr útján 3 frt. A nagy-tanyi
frt. A noszlopi ref. egyház 4 frt. A petrahói ref. egy- ref. egyházból 3 frt 12 kr. A martonfalvai ref. egyház
ház 3 frt 20 kr. A becskeházi és bódvalenkei ref. egy- 4 frt. A jabloncai ref. egyházból 7 frt 10 kr. A kisasszonyát ref. egyházból 1 frt. A s. kazai ref. egyház
hazak 3 frt 50 kr. A sajókcszii ref. egyház 1 frt 95
kr. Az ippi ref. egyház hívei 3 frt 30 kr. A nagy- hívei 12 frt. Az ungvári ref. egyházból 10 frt. A kis
keszii ref. egyház 5 frt 63 kr. A noszvaji ref. egyház- vágási ref. egyházból 2 frt 50 kr. A bácsi ref. egyházból 2 frt. A kisdohronyi ev. ref. egyház 9 frt. Pap ból 8 frt 10 kr. A zilahi ref. egyház hívei 41 frt. 70
kr. Az egerlövó'i ref. egyházból 8 frt 12 kr.
Gábor dunántúli superintendens a révkomáromi ref. egyházból 100 frt 80 kr. (ebből 50 frt a miskolci főgymGyöngyösy Sámuel.
nasium átalakítására adatván az illető helyen már nyugtáztatott.) Zagyva Imre tiszántúli e. kerületi pénztárnok,
tiszántúli egyházakból 72 frt. A hetényi ref. egyhaztagok
Hibaigazítás: A mult heti számban az adakozás
15 frt. A herei ref. egyházból 10 frt. A barkai ref. utolsó sorában : Békássy József után a 6. szám fölösleges.
A miskolci árvízkárosult ref. egyh. és iskolák
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K 1. Krisztus és az Írás, irta D r . S a p h i r A d o l f . A n g o l b ó l fordította G y ő r y Vilmos. 1879.
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B
6 0 kr.

jjj 2. Bibliai kézikönyv, kalauzul a szent irás t a n u l m á n y o z á s á h o z . Készítette D r . A n g u s
G

J ó z s e f , a R o y a l asiatic society t a g j a . L e l k é s z e k é s theologiát

tanulók

^

mára. M a g y a r f o r d í t á s b a n 4 6 ív, díszes földabroszszal. V á s z o n b a k ö t v e

j}|

szá.

3

. 3 frt 8 0 kr. jíj

[c
E munkák utánvét melletti megrendelésre postán bérmentesen küldetnek meg.
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"H^g §
ÍJ

^ i s L r x s t e l l e .
A n der evan^elischen G e m e i n d e

H . C. zu X _ j a . i " b a . c l i - O i l l i

ist die Pfarrstelle 1
neu zu besetzen und möglichst bald anzutreten. D e r P f a r r e r h a t freie W o h n u n g u n d einen
fixen G e h a l t von 7 0 0 fl. D e m seitherigen I n h a b e r d e r Stelle w a r e n ü b r i g e n s fiir die J a h r e
1878. bis 8 0 aus d e m S t a a t s p a u s c h a l e jáhrlich 3 0 0 fl. bewilligt; auch g e n o s s d e r s e l b e seit
einer Reihe von Jahren eine Personalzulage. Mit d e m P f a r r a m t ist d i e unentgeltliche L e i t u n g
d e r Gemeinde-Schule v e r b u n d e n . B e w e r b e r wollen bis zum 31. J a n u a r sich melden, b e i d e m
zu n á h e r e r A u s k u n f t og e r n e b e r e i t e n

Laibach, 22. December 1879.
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Presbyterium der evang. Gemeinde Laibach.
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : 1 D r . B s t l l a - g f i

I£v£Ór.

Nyomatott a D E U T S C H M.-féle művészeti intézetben. Budapest, bálvány-utca 12. sz. a .

4. sz.

Huszonharmadik évfolyam.

Budapest, 1880. január 25.

PROTESTÁNS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
SZERKESZTŐés

KI

HÓ?

A D Ó - H I V A T A L :
VIII. kar. Máriautca 10. s z.1. em,
T e l j e s

szá.m.-ÚL

Előfizetési

dij:

Hirdetések dija:

H e l y b e n házhozhordással s v i d é k r e postai küldéssel

i hasábos petit sor többszöri beiktatásért

félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden

5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdii

kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban.

külön 30 kr.

péld-éLi^yolclsial

m i n d é g

szolg-étHia-tuinlc.

^PÜ

Előfizetési felhívás

„PROTESTÁNS EGYHÁZI és ISKOLAI LAP
1880-dik é v i , h u s z o n h a r m a d i k

U

folyamára.

Előfizetési cLij

: E g é s z évre 9 forint, félévre 4 forint 5 0 kr., n e g y e d é v r e 2 forint 25 k r .
Az előfizetési pénzeket lapunk kiadóhivatalába (Mária-utca 10-ik szám alatt) kérjük küldeni.
Laptulajdonos é s felelős szerkesztő

Dr. Ballagi Mór.

A gymnasiumok szervezete.
A m a g y a r ev. ref. egyház e g y e t e m e s conventje
m u n k á b a vette a köznevelés é s k ö z o k t a t á s szervezését a m a g y a r reformált egyházban s Molnár
Aladár, mint a convent egyik t a g j a által készített
javaslatot kiadta tárgyalás végett az e. kerületéknek. Ugyanazon egyház e g y e t e m e s tanügyi
bizottsága m. évi n o v e m b e r utolsó hetében gyűlésileg tanácskozott különösen a gymnasiumok
szervezete s tanterve fölött s munkálatát szintén
a superintendentiák elé terjesztendi. A gymnasiumok berendezése e szerint a reform, egyházban
nevezetes t á r g y a lesz közelebbi időben a tanácskozásnak. S ő t mivel az oktatásügyi minister úr
a gymn. oktatásról törvényjavaslatot készül az
országgyűlés elé terjeszteni — ez ügy maholnap
országos vitatkozást s intézkedést fog előidézni.
Ezen ü g y nagy fontosságú, mert az ifjú
nemzedék értelmi kiképzéséről, a n n a k erkölcsi
neveléséről van szó, azon nemzedéknek, a mely
közelebb s időről-időre a nemzet intelligentiáját

s t u d o m á n y o s műveltségét van hivatva képviselni.
E t á r g y igen is méltó arra, hogy a szakértő
hazafiak, kik szivökön viselik a nemzet érdekeit
annak jóllétét s díszét, hozzá szóljanak.
Nem tulajdonítok m a g a m n a k e részben kiváló szakképzettséget s p a e d a g o g a r c h a címet: hanem
visszaemlékezvén a multakra, miszerint gymn.
teljes pályámat mint nyilvános tanuló végeztem,
tizenöt éves k o r o m o n kezdve kilenc évig gymn.
tanulók mellett voltam instructor, k é t évig a
debreceni g y m n a s i u m b a n nyilvános tanár, ugyanannyi ideig a kisújszállásiban igazgató tanár, most
pedig 1 húsz év óta hivatalomnál fogva vagyok a
dunamelléki reform, egyházkerületben fennálló hat
gymnasium felügyelője: azzal biztatom magamat,
k é p e s leszek a fenforgó t á r g y r a nézve némely,
figyelemre
méltó észrevételeket tenni, s megfontolni való dolgokat
fölemlíteni;' azonban,' mielőttJ
O
tárgyalásba bocsátkoznám, j ó n a k látom a művelt
nagy nemzetek gymnasiumainak szervezetét s
tervét előlegesen közzé tenni.
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gymnasiumban az 1877/8-ik isk. évben tanított

tárgyak sorozata.
A hetenkénti órák számát a táblázat mutatja.

Vallástan.
í. oszt. Nyáron: ó-szövetségi bibliai történet. Könyv
nélkül erkölcsi mondások és énekek. — Télen: a katechismus első főrészének magyarázata, első és második
főrészének könyv nélkül megtanittatása. Erkölcsi mondások és énekek könyv nélkül. Bibliai történet.
II. oszt. Nyáron : uj szövetségi bibliai történet. —
Télen : A katechismus második főrészének magyarázata.
Könyv nélkül erkölcsi mondások és énekek.
III. oszt. A katechismus harmadik, negyedik és
ötödik főrészének magyarázata. Erkölcsi mondások és
énekek. Az ó-szövetségi történet ismétlése.
,
IV. oszt. Általános ismeretek a vallásról, bibliáról,
katechismusról. A katechismus ismétlése. Erkölcsi mondások és énekek könyv nélkül.
V. oszt. Bevezetés a katechismusba. A katechismus
első főrészének beható magyarázata különös tekintettel
annak belső szerkezetére. A második és harmadik főrész
ismétlése.
VI. oszt.> Nyáron: Altalános bibliaismeret. Rész^etes bibliaismeret Jób könyvéig. Télen : az ó-szövetség

költői és prophétai
átnézete.

könyvei.

Az uj szövetségi iratok

VII. oszt. Egyháztörténet a reformatióig.
VIII. oszt. Nyáron : reformatió története. —Télen :
Egyháztörténet folytatása az ujabb korig.
IX. oszt. Nyáron : symbolica, az apostoli hitforma,
főleg a bibliából vett okokkal bebizonyítva. — Télen :
az ágostai hitvallás.

Német nyelv.
I. oszt. Nyáron: A beszédrészek. Helyesírási szabályok. írásjelek. Az olvasásban és felmondásban való
gyakorlások. Hetenkénti írásbeli dolgozatok. Télen : Az
egyszerű és bővített mondat. Helyesírás és irásjelzési
szabályok. Olvasás és felmondás gyakorlása. I Ietenkénti
írásbeli dolgozatok.
II. oszt. Mondattan és az írásjelek tana. Gyakorlás az anyag feltalálásában és r e n d e z é s é b e n , kapcsolatban
az olvasmányokkal. Szavalási és olvasási gyakorlatok. A
helyesírás és írásjelek begyakorlása. Fogalmazványok.

III. oszt. Útmutatás német fogalmazvanyok kidolgozására. Szavalási és beszédbeli gyakorlatok. Az alaktan és mondattan ismétlése. Olvasmányok Hopf és
Paulsiek olvasó könyvéből. Fogalmazványok kiigazítása.
IV. oszt. Költeményeknek (főként Uhlandtól) és
Hopf és Paulsiekból prósai szakaszoknak magyarázata.
Szóbeli előadasok és szavalások. Fogalmazványok.
V. oszt. Schiller költeményeinek magyarázata. Szavalas. Szóbeli előadások. Gyakorlatok a dispositióban.
Fogalmazványok.
VI. osz. Nyáron: Goethe Götz-ének olvasása,
vele kapcsolatban a dráma elméletének főbb pontjai.
Szavalatok, kísérletek a szabad előadásban kapcsolatban
Caesar belliim civile-jével és Xenophon anabasisával,
Fogalmazványok. — Télen : Schiller Mária Stuart-jának
és Goethe Hermann und Dorotheájának olvasása. Szavalatok. Előadások történelmi themák felett. Fogalmazvanyok.
VII. oszt. Nyáron : Középfelnémet alaktan (Martin
szerint) olvasmánynyal kapcsolatban. Az arja nyelvtörzsnek,
különösen a germán nyelveknek atnézete. A középkori
német irodalom története a classicus korszak kezdeteig
mutatványokkal. A classicus korszak, e mellett olvasmányok Walther dalaiból. — Télen: Olvasmányok a Niebelungenlied I. részéből, a többi átnézetben. — Szavalatok,
tclen középfelnémet darabokból is ; előadasok, nyáron történeti tételek felett, télen német classicus íróknak kivált
Lessingnek értekezései után.
VIII. oszt. Nyáron: Irodalomtörténet kezdettől
1300-ig (Kluge szerint). — Télen: Folytatás 1300—1500.
Olvasmanyok Hopf és Paulsiek után. — Fogalmazvanyok
(a szónoklattan vázlata). Előadások leginkább Shakespeare, Lessing és Schiller drámái felett, szavalatok.
IX. oszt. Nyáron : az irodalomtörténet ismétlése.
Folytatás a reformatiótól a schlesiai iskolákig. — Télen :
Folytatás az uj korig. — Olvasmányok többnyire Hopf
cs Paulsiek utan. Fogalmazvanyok, a szónoklattan vázlata, előadások, szavalatok.

Latin nyelv.
T. oszt. Rendes alaktan bezarólag a deponens igékig.
Gyakorlatok a forditasban Ostermann után. Hetenként
egy írásbeli dolgozat és egy rögtönzött dolgozat. Szavak
cs mondatok könyv nélkül.
II. oszt. Nyáron : az I. osztály pensumának ismétlése mellett a rendhagyó ejtegetés és fokozás, az igehatarozók, az osztószámok és számhatározók, a könnyebb
hatarozatlan névmások, a személyes névmások és a harmadik személyi birtokos névmások, a praepositiók főbb
jelentéseikben. Télen : A legfontosabb kötőszók. A rendhagyó ige. A mondattanból: Az accusativus cum infinitivo és a részesülői mondatszerkezet főtételei, valamint
az esettan főbb pontjai. írásbeli és rögtönzött dolgozatok. Nyáron és télen : olvasmányok Weller Herodot-jából.
III. oszt. A mondattan átnézete. A rendhagyó igék
ismétlése. Szóbeli fordítás Ostermann gyakorlókönyvéből,

olvasmanyok Weller Liviusaból (nyáron) és Cornelius
Neposaból. (Télen) írások és rögtönzések.
IV. oszt. Caes. b. Gall. I. 1—29. II. III. IV. VII.
13—31. Syntaxis convenientiae. Esettan. Hely-, tér- és
idő meghatározások. A főnevek, melléknevek és névmások használata. írások és rögtönzések hetenkint. Szóbeli
fordítások Ostermann gyakorlókönyvéből. Franké Chrestomathiaja. Prosodia és metricai gyakorlatok.
V. oszt. Caes. bell. civ. III. 1—42. Cic. Catil. III.
IV. Magán-olvasmanyul ellenőrzés mellett: Caes. b. civ.
a III. 1—42-n kívül. Ovid Metam. Siebelis után 26—33.
I. 3. 7. 8. Metricai gyakorlatok. Nyelvtan (idő- és módtan). Szóbeli fordítás Ostermannból. írások és rögtönzések.
VI. oszt. Nyáron: Cic. pro Archia poéta, Cato
Major, Ovid, Fast. Valogatott darabok az utolsó könyvekből. Télen : Cic. Laelius. Virgil. Aeneis I. A mondattan ismétlése ; valami a stilisticaból. Nyáron és télen :
metricai gyakorlatok. írások és rögtönzések.
VII. oszt. Nyáron: Liv. I. 1—40. Virgil. Aeneis.
IV. Télen: Cic. pro Sulla. Terentius Phormio. Nyáron
és télen: nyelvtani és iralytani gyakorlatok. Szabad
fogalmazványok kijavítása, Írások és rögtönzések. Metricai
gyakorlatok.
VIII. oszt. Nyáron : Cic. pro Murena. Télen : Cic.
Tuscul. Serm. (valogatva mind az öt könyvből). Nyáron
és télen : Sallust. b. Jugurth., Cic. pro Milone (maganlag és futólag). Horat. Od. II. IV. I. Rögtönzések, feladatok s fogalmazványok kijavításai, mértékes gyakorlatok.
IX. oszt. Nyáron : Cicero in Verrem act. II. lib.
IV. cap. 1—23. Tacitus Agricola. Horat. sat. 1. 3. 4.
5. 6. 7. 9. 10. II. 6. Télen: Cicero in Verrem act. II.
cap. 24—45. Tacitus ann. I. cap. 1—50. Horat. satir.
II. 1. 2. 3, epist. I. 1. 2, epist. ad Pisones. Nyáron és
télen : Kiválasztott fejezetek a nyelvtanból, irály tanból
és régiségtanból, fogalmazványok kijavítása, irasok, rögtönzések és metricai dolgozatok. Latin disputatiók.

Görög nyelv.
III. oszt. Rendes alaktan a folyékony igékig. Fordítási gyakorlatok, szavak könyv nélkül Wesener szerint
(I. rész). írások és rögtönzések.
IV. oszt. Folyékony igék. 111 végzetu igék. Rendhagyó igék Weiske szerint. A III. osztály pensumának
ismétlése. Olvasmányok Dziala II-ból. Hetenként írások
és rögtönzések.
V. Az alaktan ismétlése Curtius és Weiske szerint.
Esettan, elöljárók, névmások, névelő. írások és rögtönzések. Xenophon Anabasis I—II, 5.
VI. oszt. Xenophon Hellenica II, 3. 4. III. Homer
Odyss. XIII—XVI. A többi énekeket folytonos felügyelet alatt privátim olvastak. Nyelvtan : az ige nemei. Idoés módtan. Írások és rögtönzések.
VII. oszt. Nyáron: Herodot VIII, [—90. Télen:
Lysias XII. XVI. XXII. XXIII. XXIV. XXXI. Nyáron
és télen: Homer Ilias 1. VI. VIII. IX. XIII. Az idő- és

módtan ismétlése és kibővítése. Részesülői tagadások,
írások és rögtönzések javítása. Privátim olvasták az osztályfőnök ellenőrzése mellett Cicero pro Archia-ját, Virgilt, Hornért.
VIII. oszt. Nyáron: Plató Protagoras i—28. Télen;
Plató Protagoras 29 végig. Demosthenes philipp. beszédei I. II. VII. Nyáron és télen : Plató apologiája és Critoja, Lysias válogatott beszédei (maganlag és futólag).
Rögtönzések és a feladatok javítása. Nyáron : Sophocles
Elektra. Télen: Sophocles Philoktetes. Görög lyricusok
kiválasztva.
IX. oszt. Nyáron: Thucydides II, 1—78. Télen:
Thucydides III. 1—83 és IV. 1—45 (némi kihagyásokkal). Aristophanes lovagjai. Nyáron és télen : P^eladatok
javítása, rögtönzések. Nyáron: Sophocles Oedipusa és
néhány szakasz Seyffert görög költői olvasmányaiból.
Télen: Euripides Bacchae. Privátim olvasták a rector
ellenőrzése mellett Sophoclest, Cicerót, Horatiust és
Tacitust, a conrector ellenőrzése mellett Platót, Herodotust, Demosthenest, Isocratest, Plutarchot, Aristophanest.

Héber nyelv.
VII. oszt. Alaktan. Az erős ige. Az igeragok. A
felhangzós igék. Fordítások németre és héberre. Seffer
után. Rögtönzések.
VIII. oszt. A gyenge ige. Névtan. Ó-szövetségi
történeti és költői darabok olvasása Sefifer tankönyvéből.
Fordítások németre és héberre. Pontozatlan darabokolvasása.
IX. oszt. Nyáron: 1. Sám. 1—8. — Télen: 1.
Sám. 9 s köv. Részletek Amosbol. Zsoltárok. — Alakéi mondattani ismétlések.

Francia nyelv.
II. oszt. Elemi tanfolyam Liebe a francia nyelv
módszeres nyelvtana szerint. 1—32.
Felmondások.
III. oszt. A II. osztály pensumának ismétlése; —
azután 1 áebe, a francia nyelv módszeres nyelvtana. Elemi
tanfolyam 33—62.
Olvasasi gyakorlatok ugyanezen
könyv szerint. Szóbeli felmondás. írások és rögtönzések.
IV. oszt. Nyáron és télen : Válogatott olvasmányok
Seinecke Premieres lectures francaises-éből. A III. osztály
pensumanak ismétlése Plötz nyelvtana szerint 61 — 110.
ij. E mellett Sz. Mihálytól fogva a francia igének különleges tárgyalása Steinbart szerint. írásbeli dolgozatok
javítása.
V. oszt. Nyáron : Les interprétations Leclercq-től.
— Télen: Partié et Revanche Scribe-tol és L humoriste
Leclercq-től. Felmondás Plötz nyelvtanából mondattan
cs az alaktan 1—22 fejezetei. írások és rögtönzések.
VI. oszt. Nyáron és télen: Paganel, 1 listoire de
Frédéric le Grand. Plötz nyelvtana, mondattan és alaktan,
cap. 1 8—35.írások és rögtönzések. Szónoklati gyakorlatok.
VII. oszt. Nyáron és télen : Voltaire, Charles XII.,
1. I—IV. Plötz nyelvtana, mondattan és alaktan cap.
35—48. írások és rögtönzések.

VIII. oszt. Nyáron: ^Pendant* Seribe Avant, Pendant et Aprés-jaból. Télen: Részletek Souvestre Emilé
Un philosophe sous les toits-jaból és Chateaubriand Les
aventures du dernier Abencerrage-ából, Meyer olvasókönyve szerint. — Szabad dolgozatok javítása. A legfontosabb az irodalomtörténetből a XVI. századig. Néhány szabad előadas.
IX. oszt. Nyáron: Moliére, le bourgeois gentilhomme a 4. 5. Télen: Racine, Athalie. Alfréddé Musset, II faut qu'une porté sóit ouverte ou fermée. —
Szabad dolgozatok javítása. A XVII. és XVIII. század
irodalmának története. Szabad előadások.

Angol nyelv.
VI. oszt. Nyelvtan, Gesenius, az angol nyelv elemi
könyve, cap. 1—24. szerint. Ugyanennek olvasókönyvéből prósai és költői olvasinanyok. Néhány költemény
felmondása. írásbeli gyakorlatok.
VII. oszt. Együttesen a VI.' osz'alylyal.
VIII. oszt. Nyáron : Shakespeare, Coriolanus a. 4.
5. — Télen: Shakespeare, The Merchant of Venice a
1—5. A rendhagyó igék és a mondattan legfontosabb
fejezeteinek ismétlése. írásbeli dolgozatok. Irodalomtörténet : Shakespeare és Walter Scott.
IX. oszt. Együttesen a VIII. osztálylyal.

Mennyiségtan.
T. oszt. Nyáron: Összeadás, kivonás és szorzás
nevezetlen és egynevu számokkal. — Télen: Osztás nevezetlen szamokkal, a négy mívelet külön-nevii számokkal.
Egyszerű viszonyok és aranyok.
II. Oszt. Nyáron: A legegyszerűbb míveletek
közönséges törtekkel; számok oszthatósága. — Télen:
összeadas, szorzás és osztás törtekkel és külön-nevii szamokkal. A hármasszabály és a tizedestörtekkel számolás elemei.
III. oszt. Nyáron: A tizedes törtekkel számolás
ismétlése, egyszerű hármasszabály. — Télen : Rövidített
számolás tizedestörtekkel; egyszerű és összetett hármasszabály; aranyok és ezeknek alkalmazasai.
IV. oszt, Számtan. Nyáron: Összeadás, kivonás
és szorzás betűszámokkal. — Télen: számok és polynomok eredményei és hányadai. Tizedes törtekkel rövidített számadás. — Mértan. Nyáron : Az egyenes és a
legegyszerűbb görbe vonalak. Több egyenes összekötése.
A legegyszerűbb szerkesztési feladatok. — Télen: A
szögek, háromszögek és más sokszögek. A körbe és a
kör körül írt alakok. Szerkesztési feladatok.
V. oszt. Számtan. Nyáron Heis 25—30. §. Négyzetgyökvonás szamokból. — Télen:
köbgyökvonás
számokból. Első fokú egyenletek. A viszonyok és aranyok tana. — Mértan. Nyáron : Baltzer Elemente 1—5
— Télen: 6, 9 és 10. §. írásbeli dolgozatok és rög.
tönzések.
VI. oszt. Számtan. Nyáron : Gyökvonás szamokból,
és algebrai kifejezésekből. Első fokú egyenletek egy

ismeretlennel. Télen: Első fokú egyenletek több ismeretlennel. Másodfokú egyenletek egy
ismeretlennel.
Gyökök és hatvanyok tana. — Mértan. Nyáron Baltzer
írásbeli feladatok
Elemente 8.
— Télen: 11 —13.
és rögtönzések.

V. oszt. Görögország története a peloponnesusi
háború végétől Nagy Sándor haláláig 323-ig. A rómaiak története Caesar halalaig.

geometria. Harmadfokú egyenletek.

VIII. oszt. L!j kor a felfedezések korától
Lajos halalaig.

VI. oszt. Nyáron : A római köztársaság történetének befejezése. A császárság története a germánság s
VII. oszt. Nyáron : A sikmértan ismétlése. Kör- j s a keresztyénség fejlődésének feltüntetésével. A népmértan. Logarithmusok. Első fokú egyenletek alkalma- vándorlás 375—476. — Télen: Germán allamok alakuzasai. — Télen : szögmértan. A háromszögmértan elemei. lása N. Károlyig. Németország története N. Karoly halalatól a XI. század végéig. A régibb római történet
Másodfokú egyenletek.
ismétlése.
Földrajzi magyarazatok és ismétlések.
VIII. oszt. Nyáron: A trigonometria és goniometria
alkalmazásai. Az összhangzó osztásról. Másodfokú egyenVII. oszt. Nyáron : A középkor története a kereszletek.—Télen: tümegmértanl. Rész. Lánctörtek. 1 latarozat- tes háborúk és a Hohenstaufenek korában. — Télen :
lan egyenletek. Számtani haladványok.
A középkor két utolsó szazada. Ujabb történet: A
IX. oszt. Nyáron : Tömegmértan II. Rész. Szamtani felfedezések, a spanyol habsburgi monarchia alakulása.
és mértani haladványok. Kapcsolástan. — Télen : Testek Római történet. A pun háborúk szakának ismétlése.
térfogatanak számítása. Maxima és Minima. Analytica Földrajzi magyarázatok és ismétlések.

Természettudományok.
T. oszt. Nyáron : Növénytan. Kiválasztott növények.
Linné rendszere. Terminológia és Organographia. —
Télen : Állattan Kivalasztótt allatok. Emlős allatok.
II. oszt. Nyáron: Növénytan. Egyes csaladok megbeszélése Wünsche Mórája szerint, Gazdasági és ipar
növények. — Télen : Állattan. Madarak, hüllők és halak.

IX. oszt. Nyáron : Az altalanos atalakulas Európában a felfedezési utak, a spanyol-habsburgi vilaguralom,
a némethoni belmozgalmak, a renaissance következtében. A reformatio Németországban, Schweizban és Scandinaviaban. Télen: II. Fülöp és a kath. reactio kora
1648-ig. XIV. Lajos és a korlátlan uralom kora. Ismétj lések különböző korokból.

III. oszt. Nyáron : Növénytan. — Télen : allattan. j
A II. osztály pensumanak ismétlése és kibővítése.
IV. oszt. Nyáron: Növénytan. A természetes
rendszer. Növények meghatározásai. Tenyészési területek. A növények bonc- és élettana. Télen : Állattan. A
gerinces állatok ismétlése. Gerinctelen állatok.
V. oszt.
tan elmei.

Nyáron : Embertan. — Télen : Asvany-

VI. oszt. Nyáron : Bevezetés az asvanytanba. A
jegectan elemei. A legfontosabb tudnivalók a vegytanból. Az ásványisme első fele. — Télen : Az ásványisme
második fele. Földisme és földtan.
VII. oszt. Physica. Nyáron : Bevezetés. — Télen :
A szilárd testek erőműtana.
VIII. oszt. Physica. Nyáron: A folyékony testek :
erőműtana. — Télen a légnemű testek erőműtana. Hullamtan.
IX. oszt. Physica. Nyáron: A hangtan
fele. A fénytan kezdete. — Télen : Fénytan.

második

XIV.

Földrajz.
I. oszt. A földrajzi alapfogalmak kifejtése a honisme
kapcsan. Szászország. Németország terjedelmesebben, a
többi európai országok vázlatosabban.
II. oszt. Nyáron : Némi alaptanok a mathematicai
földrajzból. A szárazföldek és világtengerek altalanos
áttekintése. Ázsia. Télen : Afrika, Amerika és Australia.
III. oszt. Európa orszagai terjedelmesebben.
IV. oszt. Az Európán kiviili földrészek terjedelmesebb ismertetése különös tekintettel a meteorologiai viszonyokra, a florara és faunara, valamint az egyes országok
nép-életére.
V. oszt. Közép-Európa politikai, ethnographiai és
physicai viszonyainak kimerítő ismertetése.

Philosophiai propaedeutika.
VIII. oszt. Logica Trendelenburg elem. log. Arist
szerint 1—36.
IX. oszt. Ugyanaz, a mi a VIII. osztalyban.

Történelem.

Török Pál.

I. oszt. Görög mythologia. Jellemképek a görög
és római történetből.
II. oszt. Németország története
Talalmányok és felfedezések.

a

reformatióig.

III. oszt. Történeti képek 1 500—1815.
IV. oszt. Görögök története.

ISKOLAÜGY.
A magyar gymnasiumokban használt tankönyvek jegyzéke, 18789-ik isk. év végéig.*)
(Folytatás).

Görög nyelv.
iíáttaszéki L. Görög-római mythologia.
Bantuiéin. Hömeir Odysseája.
Bucholz. Anthologia.
Uurtius görög nyelvtana 1878.
»
mondattana.
Curtius-Horváth. Crestomathia.
-Haberern. Mondattan.
s
-Kiss. Görög nyelvtan.
Görög mondattan.
s
-Schenkel. Görög nyelvtan.
s
Dietsh. Herodotos.
Diitdorf. Homeros.
Xenophon Anabasisa.
Elischer-Fröhlich. Szótar Momerhoz.
Hermann. Plató.
Hochegger. Homér Iliad.
Hoffer E. Görög nyelvtan.
»
Görög gyakorló olvasó könyv.
Horváth. Plató Critója.
Horváth Zs. Görög elemi nyelvtan. Bp., 1872.
Kiss L. Olvasmányok s Anakreon.
Koch E. Görög nyelvtan.
Kiihner-Szepesi Elemi hellén nyelvtan 1872.
Ludwig. Herodotos.
Mészáros N. Görög olvasó könyv.
Pauly. Jlomer Odysseája.
Schenkl- Horváth Crestomathia.
Kiss. Crestomathia.
s
,
Xenophon Anabasisa.
s
Soltész-Finkey. Görög nyelvtan. S.-Patak 1870.
Szamosi. Plató Critója.
Szamosi. Szemelvény görög remek Írókból. 1877.
Szepesi 1. Elemi hellén nyelvtan (I—II.) r. 1876.
Szepesi-Szamosi. Görög nyelvtan.
Teubner. Plató.
»
Odyssea.
Veress J. Homér Odysseaja.
Illiás.
Wilhelm. Herodotos.
1 ajdafi G. Görög elemi olvasó könyv. 1876.

Német nyelv.
Ballagi K. Német nyelvtan.
»
» Német olvasó könyv. 1873.
Bauer. Német nyelvtan.
Bone. Német olvasókönyv.
Brassai. Vezér a német nyelv tanitasaban (I—II r.)
Burckhardt E. Német írod. története.
Csemy. Német irály tana.
Császár K
Német olvasókönyv.
Egger: Német nyelvtan.
»
»
olvasó könyv.
Emeríczy D. Német nyelvtan (I—II r.) 1874.
Engelien. Német mondattan.
Erényi M. Gyak. tanfolyam a német nyelv megtanulásában.

Eelsmann J. Német grammatica. 1875.
»
» Deutsches Lesebuch. (I—II—III—IV. r.)
Gebaur J. Német nyelvtan 1876.
»
»
»
olvasó könyve.
Gráf J. Német nyelv (I—II r.) 1874.
Hartmann L. Gyakori, módszere.
HeiUng. Német nyelvtana. (I—II r.)
Heinrich G. Deutsches Lesebuch (I—II r.) 1876.
»
» Deutsche Verslehre.
»
» Német balladák s románcok.
»
» Deutsches Lehr- und Lesebuch.
»
j, Literatur-Geschichte.
» Stilbuch.
s
líojf'inann M. Német nyelvtan. (1877. ^ r-> 1878.
II. r.)
leányi. Német írod. története.
Jakobi a. Mehl. Német olvasókönyv.
Jónás. Németnyelvi tan- és olvasókönyv. 1877.
KI ima Handbuch im deutschen Stil.
Briefstil.
s
Kluge Hermann. Geschichte der d. Literatur.
Korner. Lesebuch.
Liibcn. Auswahl Dichtungen u. Prosastücke.
Lüben-Nacke. T .esebuch.
Mager. Német olvasókönyv (I—II r.)
Márgai. Aufgaben.
Minkwitz. Német olvasmanyok.
Mozart. Lesebuch.
Ney F. Német nyelvtana. (I - I I r.)
Oltrogge. Olvasókönyv.
Piitz. Német irod. története.
Rassmanv. Német nyelvtan.
fíiedl Sz. Német gyakorló- és olvasókönyv.
»
» Német irod. kézikönyve.
»
» Német n>-elvtan.
Schober. Német nyelvtan.
Schwicker. Német nyelvtan (I ——TI r.)
„
Stilbuch.
»
Deutsche Sprachlehre.
Soltész J. Német olvasókönyv. 1867. S.-Patak.
Sommer. Handbuch im deutschen Aufsatze.
Stiftet• A. Német olvasókönyv.
Szemák. Német nyelv. (I—II r.)
»
mondattan (I—11 r.)
>5
»
irod. története,
s
j,
olvasókönyv.
>>
:
I\ Thewrewk A. Német tan- és olvasókönyv. 1875.
Toepler. Német grammatica. 1876.
Toepler-Szemák. Német nyelvtan.
Wéber. Német olvasókönyv.
Deutsche Dichtungen.
Willcsek J. Mondattan.
Willmann. Lesebuch aus Homer.
Wurst. Sprachlehre.
Zimmermann. Német közügyiratok.
Harrach J. Német verstan 1878.
Nordheim Gy. A német nyelv sajatossága.
—
Német olvasókönyv. (Aigner) 1874.

Francia nyelv.
Ahn. Francia nyelvtan.
Dúzs. Francia nyelvtan.
Ebener. Franz. Lesebuch.
Emil Ottó. Francia nyelvtan.
ITofer K. Rendszeres francia nyelvtan gymn. haszn.
Olvasókönyv gymn. haszn. 1878.

Körting G. Francia nyelvtan 1875.
Machat.
,
>y
Mager-Hoffer. »
>:>
Noel H. Vezérfonal a francia nyelv megtanulására.
1876. (III köt.)
Plötz. Francia nyelvtan.
Psenyeeki Nagy S. Crestomathia.
Pugin Leo. A francia nyelv rendszeres tankönyve.
Schlott Gy. Francia olvasókönyv. 1878.
Schwiedland Fr. Francia nyelvtan 4 folyamban, 1876.
Tipray. Gyak. francia nyelvtan.
Rákosi L Vezérfonal a francia ny. megtanulására.
Salamin Leo. Francia olvasókönyv.

Szótárak:
Latin-magyar szótár. 1878. S.-Patak.
Latin-magyar szótár. Kolozsvár.
Ballagi M. Német-magyar s magyar-német szót.
Farkas E.
»
»
»
» 1878.
Finály és Régeni. Latin-magyar isk. szótár.
Holub M. Latin-magyar szótár.
lengyel-Szegedi. Latin-magyar szótár.
Léray-Vida. Görög-magyar szótár.
Soltész. Latin-magyar szótár. 1868. S.-Patak.
Rejtényi d. Német, latin, magyar, szerb zsebszótár. 1
(algymn.)

Vaszari K. Történet rövid előadásban (magyarok)
j,
s Magy. orsz. oknyomozó története.
Wéber. Világtörténet.
Welter-Füssy. Világtörténet 1870.
Zsilinszki M. Az egyet tört. életirati vázlatokban.
Bocsor d. Magy. orsz. története főtekintettel a jog
fejlődésére 1870.
Szombati J. Mag)-, orsz. története.
»
»
»
»
»
előzményei (jaszhun-avar évezred)
'Jankó J. Az ujabb forradalmak kora. 1876.
(Vége

Közli

köv.)

Békési

Gyula.

Bakó-Soltész.

Képezde és népiskola.
Viszonválasz a

soproni
ev. tanítóképezde rendes tanárainak
f. évi 2-ik számában megjelent válaszára.

e

lap

Mikor föntebbi cim alatt cikkemet megírtam, azt
vártam és kértem, hogy a dolog komoly oldaláról írjanak, és minden érzékenykedés nélkül, a mire okot épen
nem szolgáltattam, fejtegessék a kéz alatt levő tárgyat
s a hol én netán rosszul találom a szeg fejét, emberül
oda üssenek.
Történelem :
De lám, keményen csalatkoztam feltevésemben!
Batizfalvy d. Világtörténet algymn. (3 rész)
Mert a soproni ev. tanítóképezde tanárikara együttesen
Beck. Világtörténet.
megszólal ugyan, de válaszában fősúlyt nem a kérdéses
Dietner-Zsilinszky. Magyarország története.
tárgyra fektet, hanem jobbnak véli csekély személyeIíanthó. Mag) árok története.
Ho, •váth M Kisebb magyar történet, (rövid elő- met céltáblául kitűzni.
Kezdem nem érteni a dolgot. Mert hát mivel
adásban.)
»
» Magy. orsz. tört. főtekintettel az alkot- vonhattam annyira magamra az igen tisztelt tanár urak
mány fejlődésére.
nemes haragját ? Hivataloskodási időm igaz nem messze
»
» Magy. orsz. oknyomozó története.
nyúlik a múltba, mert csak tizenkét éve mindössze, hogy a
Horváth-Vaszary. Magy. orsz. oknyomozó története.
közpálya igáját vonom. De még is ennyi időn át is lehet
Jánosi F. Magyar alkotmány története.
rosszat munkálni, ha a jóra képtelenek vagyunk absoKapp. Leitfaden.
Kuttner. Világtörténet (a gör. római mythologia s lute, vagy akarat nincs bennünk a jóra. A képezde
magy. irod. tört. vázlatával)
azonban egy jottával sem mondhatja, hogy ellene szólKuliffai E. Erdély története.
tam, ellene írtam, sőt . . . . Mert tiszteltem az ott mű.
Ladányi G. A magyar nemzet története kivonatban.
ködő erőket egyes egyig, de sőt szerettem. A szeretet
»
» Világtörténet (3 kor)
pedig mindeneket elfedez, a szeretet mindeneket re»
» A magyar nemzet történetei.
Lamé-Bedő. Görögök története.
ményi, a szeretet nem cselekszik álnokul.
» -Szabó. Róma története.
A válasz által érintett cikkemben szinte oly keMangold. Egyetemes világtörténet. (3 r.)
véssé adtam okot a megbotránkozásra. Mert hát én ott
Matusik. Erdély történelme.
nem vádolok senkit, annál kevésbé az intézet érdemekNeumann. Magy. orsz. története.
ben megőszült avagy ifjú vezetőit. Ha még is vádat
»
Világtörténet.
M. Papp M. Magyarország története. 1878.
említenek a tanár urak válaszukban, melylyel állítólag
Peregrinyi,
s
sújtottam volna az intézetet, még pedig oly modorban,
Pütz-Baranyai. Világtörténet.
hogy fölötte megbotránkozni voltak kénytelenek, s el
RibáriF. Világtörténet 3 kor.
nem fojthatva indulatokat oly kemény ítéletre hívtam
»
» Magyarország tört. világtörténeti beveki őket ellenem, »hogy legalább is felületességnek a jele,
zetéssel 1877.
»
» Magyarorsz.oknyomozó története 1878. ha valaki ily alapon . . . ki meri mondani egy egész
Somhegyi F. Egyetemes világtörténet (3 rész)
intézetről a legsúlyosabb vádat : a belőle kikerülő ujabb
Somosi J. Újkor története. 1860.
nemzedék nem üti meg a jó tanitó mértékét !<c — erre
Szász K. Magyarország története.
nézve egyszerű válaszom ez, rosszúl méltóztatott cikkeSzatmári K.
»
met elolvasni, tessék még egyszer legalább áttekinteni,
Szilágyi S. Egyetemes történelem 1871 (3 r.)
és látni fogják, hogy ott tőlem származott vádról szó
Jankó J. Történelem (magyarok) 1876.
Vámossy M. Időszaki vezérfonal.
sem lehet, de még véleményt sem kockáztattam a vádVasvári B. Világtörténet.
dal szemben, különösen olyat, melylyel az illető tanári

testületet csak távolról is megbánthatnám. A mit vádnak méltóztatik venni, a mit én is bele szúrtam sora- :
imba, midőn így szólok: „Panaszkint hallatszik . . . nem
üti meg a mértéket:* ezzel nem én, de mások állották
elő, kik pedig, hogy nem csak buzgónak szoktak latszani, de valóban azok is, ki merné kétségbe vonni,
mit annyi fül hallott ? Arra nézve, hogy én mennyire
osztottam e legsúlyosabb vádat cikkemben, ismét legyen
szabad első cikkem átolvasását újból ajánlani, ott látni
méltóztatik, miszerint én neutrális maradtam. De sőt
tovább mentem : kardot rántottam, pedig írva all : „tedd
hüvelyébe a te kardodat® — a képezde mellett (csak
az a szerencsétlenségem, hogy ellenem fordítják,) és azt
mondottam, ne bántsátok a képezdét, hanem ha azt
akarjátok, hogy mindenek ékesen és szép renddel folyjanak, adjatok módot, nyújtsatok segélyt, hogy a mi
miatt ma a képezdét is részben bántjátok, holott ő nem
oka, azt eltávolíthassa: sürgettem a képezde és népiskola szorosabbra fűzését. Összes bűnöm tehát az, hogy
felfogni iparkodtam a csapást, mely mérve volt ide is,
oda is. . . .
Honnan még is a félreértés? Nem tudom.
Eddig azt hittem, hogy több szem jobban lát. j
Most kezdek fölötte kételkedni, és majd hinni látszom,
hogy több szem nem jobban, de többet lát. Az olyasmit
is, mi nincsen a sorokban. Mert különben, hogyan olvas,
hatta volna ki a tanári collegium szavaimból azt, a minek még árnyéka sincs benne ? I Iogyan hagyta volna
magát arra a kemény ítéletre ragadtatni ellenem, a melyet bűnös fejemre zúdított ?
»Buzgónak lenni látszó* . . . . »felületesség jele*
^naiv logika.* »Nevetnénk rajta* ...-—erőtelen fegyverek
komoly tudomány nyal foglalkozó férfiak kezében. Különben
ám tessék ! Tessék nevetni fölöttem ! Úgy, de száraz nevetéssel komoly dolgot elütni nem lehet. A naiv logikánál van férfiasabb is!
Magam is veszem észre, hogy felületesen jártam el,
mert mondanom kellett volna : peccatur intra extraque
muros.
I logy buzgóságom való-e, avagy csak látszat ? dicséretet nem kérek érte, de a gyalázást sem rakom
zsebre.
Mikor azután így rajtam emberül elverték a port,
védelmük alá veszik a képezdéből kikerült ifjabb nemzedéket s feltehető de nehezen megengedhető botlásukat a következő érvekkel gondolják a tisztelt tanár urak
gyöngíteni: >;>i8—19 éves ifjúnak fejlődése még nincs
befejezve.* Minek akkor éretlennek érettséget mutató
diploma ? Ne felejtsük, hogy a tanítónak éretlen néppel
van leggyakrabban dolga. Jaj akkor, ha maga sem
érett! Úgy találnak járni, mint mikor vaknak vak ajánlkozik vezetőül.
»A mi vele az életben történik, arról mi nem lehetünk felelősek.* Azt vitattam én is.
De mert a világ ez esetben is kérdésessé teszi az

intézet reputatióját, azon intézetét, melyből tanítói kikerülnek, hangsúlyoztam, hogy jogos a képezde követel ése, fölötte egykedvűen napirendre térni nem szabad.
- A módozatokra nézve azután, hadd jöjjön létre elsőben eszmecsere, azután pedig compromissum. Ez volt
célja első felszólalásomnak és semmi más.
»Az áramlat, melylyel a felekezeti tanítónak meg
kell küzdeni . . . nagyobbodott, veszélyesbbedett. . . .
tanítóink egy részét elnyeli.* Epen azért akarjuk a gátot felemelni, hogy az áramlat ne sodorjon magával csak
egyet is ; mert az nekünk veszteség.
»Miért nem kérdezzük meg azokat is, kik a képezdétől az ifjú tanítókat átveszik, hogy megtettek-e
mindent, hogy az ifjú nemzedék régi tűzhelyünkhöz hű
maradjon?*
Mert különben is tudjuk, hogy prot. egyházunkban a tanítónak régente sem lehetett oly nyomós oka a
panaszra mint egyebütt. Mert a szegénység magában nem
indokolt ok a panaszra. Hiszen mindnyájan azok vagyunk. Az volt egyházunk a múltban, az lesz a jövőben, ha anyagi helyzetéről eleve nem gondoskodunk.
Ha ez meg van, lehetségessé tettük, hogy hivatalnokai
szegénységén is könnyitsünk. Különben ma már e tekintetben sem lehet oly általános a panasz. Mert az
érdem a szegény nép közt is megtalálja a maga illő
jutalmát. Igaz, kevesebbszer garasok-, forintokban, de annál gyakrabban erkölcsi elismerésben, mit én becsesebbnek tartok a húsos fazekaknál, mert ezekhez fér, arnazhoz nem az emberi irigység.
„Ha egyh. életünkben a tanítónak állásához illő
munkakört biztosítunk.* En azt hiszem, neki csak egyetlenegy munkaköre lehet. Ennél illőbbet nem kereshet,
nem adhatunk. És ez az iskola. Vagy talán úgy méltóztatik érteni, hogy abban a körben legyen független
föl és lefelé ? Ilyen hivatatalt nem ismerek. Különben
ki bizonyos tekintetben függ, nincsen zavarva szabadságában.
„Ha befolyást engedünk neki egyházmegyei kerületi ügyeink elintézésében, nem lesz oka keserűen azt
hangoztatni sine nobis de nobis. — Hát ma van ? Befolyhat, de be is foly az egyikre ugy mint a másikra.*
E tekintetben azt hiszem nálunk nincsen fenn követelni
való. Ezen előlegeket rég megkapta már a tanitó testület, rajta a sor, hogy egyházunk s gyermekeinknek éljen s ez által nemzetét is szolgálja, mint annak napszámosa.
Különben azt hiszem, nem fog kárba veszni, ha
azt a buzgóságot, melyet irányomban gyakorolni a leckézésből kegyesek voltak, ott méltóztatik alkalmazni,
hol tán jobban elkél s nagyobb szükség van reá.
Dixi et salvavi animam meam. Isten velünk!
Bognár

Endre,

ev. leik. s egyh. kerületi népisk. biz. egyh. elnök.
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lappangó tüzet, rejtett szikrát oltsuk el — szigorú takarékosság által. Ne látszani, de tenni legyen jelszavunk.
•
Vonjuk össze családi vágyaink, igényeink vitorlaszálait,
„ Oltsátok a tüzet !€ Egyházi beszéd, melyet a tűzoltó- mert „az idők gonoszak!" Elvünk legyen a bölcs szava :
eqylet.i ünnepélyen mondott Nagy-Geresden 1879-dik
évi
»semmit se tarts csekélységnek; bárminő kevésnek lássék
september 28-án Trsztyenszky Gyula nagy-geresdi ev. leik., is, homokszemekből áll a hegy, pillanatokból áll az év,
ny. esperes. Sopron, Bomw alt,érnél.
csekélységekből áll az élet,**)
(Vége )
Az utolsó részben, a gyujtogatási betegség jelzéA szülékhez fordulva ezeket mondja: Lássátok, a ' sénél szól Nero fáklyáiról, Herostratos dicsőségéről, megnagy, világhírű Írónak") nevelési rendszere abban állott,
emlékezik Alba belgiumi vérengzéseiről és pedig oly
hogy a gyermekek minden pillanatban
letudjanak vala- festői élénk színekkel, hogy az olvasó szinte maga előtt
mely örömről vagy élvezetről mondani. Mi is aláírhatjuk látja az egetverő tűzoszlopokat, hallván a ropogó láng
egy keleti bölcs braminnak mondását:
mely szülő okozta recsegéseket, érezvén a közelithetlen zsarátnok
nem tanítjai takarékosságra gyermekeit, hallgatagon lopni izzító hevét. A szónok alakító ügyessége, lelkesülő heve
tanítja őket"'. A könnyelműség pusztító tüzét, — az mindvégig erőteljes, lankadni nem tudó. Erő, mely hova
okos, a hideg számító takarékosság vize oltja el. Nézd tovább egyre izmosul.
a híres írót,*'*) ő ajtajára egy kőtáblára e mondást irta
A bosszúból gyujtogatónak a sz. irás hatályos idéfel. »Ha nincs pazarlás, nincsen szükség! »Igen, nincsen zeteivel áll elé, felhívja a nőket a családi tűzhely őrizeszükség, ha nincs pazarlás ! Ezt kellene felírni az állam tére ; meleg jóindulattal ajánlja a kisdedovodákat, gyer.
pénzügyeit vezetők s az egyes csaladok ajtaira; ha ez
mekkerteket. Van szava a munkásosztályhoz, a családvolna jelmondatunk s elvünk, a szegénység oly pusztító j főkhöz, elöljárókhoz s végezetre következik a szokásos
szomorú mérveket nem venne fel, az államok és csalá. egyletfelszentelés : ha a haladó kor emberbaráti érzelmekdok a bukás szélének meredélyéhez nem taszitattak volna től vezettetve felemelte *a lelenc, kórházak, népkonyhák
(
oda már. A nagy államférfi'""'") bolondnak nevezi azt, ki szeretetházak, dolgoztató fegyintézetek, árvaházak, té.
okos számítás nélkül költ, s az angol törvényhozás a bolydák falait, hol menekvési ajtót nyit a társadalom
tékozlót a bolondok sorába számítja be, és így vagyo- anyagi, szellemi nyomorultjainak, ha e kor nemes résznát zár alá teszi.
véttel elküldi a betegápolókat a harctér véres mezejére,
S végűi a kivonatozás corollariumául: a tudomány, a patakzó vér s a golyózápor közül kihozatja a vérző
a hír magaslatán álló sok jeles államférfiú s iró a sze- sebesülteket, ez a korszak csak magához méltóan, elveigénység kérdését, a társadalom izgatottságát, a veszé- hez következetesen tett, midőn a tűzi szerencsétlenségek
lyes népmozgalmak rugóit a nép tudatlanságában keresi meg gátlására testületté alakult, s élet, vagyon megmens a szegénység kérdésének megoldását a nevelés ügyé- tésére óvszereivel a vész fékezésére megjelen.
nek rendezésében hiszi. De higyjétek el, Jézusnak hívei
A csatába vezetett zászlókat, a haláltszóró ágyumaga a nevelésügy rendezése a szegénység kérdését még
ütegeket, kifent kardokat, a szuronyok százezreit, melyek
nem oldja meg. Hiába hiszi a jeles iró jóhiszeműlegélén a halál ül, melyeket vérköny s árvák, özvegyek
hogy a szétosztott tőke, a felosztott föld, a közössé tett
jajszava követ . . , megáldják, hogy győzelemre jussavagyon megosztása kiegyenlíti a társadalmi osztályok
nak . . . Oh nem szabad-e, nem kötelesség-e nekünk
közt létező mélységeket s biztosítja a nép nyugalmát,
megáldani azon jótékony egyleteket s azok fegyvereit,
meghozza a nép bolodgságát. Iliában, hasztalan ígérnek
melyek e vész megszüntetésére, a vész nyomorának enyaz elégedetlenség lelkétől vezetett hamis profeták a felhítésére, a konyek letörlésére bontják ki zászlaikat, veforgatott társadalmi intézmények ledöntött romjai felett
rik meg a riadót, vonják fel oltószereiket utcáinkra.
a felizgatott elégedetlenségnek édent . . munka . . tett,
»Megáldom e tűzoltó egyletet, mint lelkész, mint
érdem nélküli paradicsomi életet; ábrándos álmok, álnok
emberbarát, mint hazafi\ Megáldom az egyletet, úgy
csalások ezek. Azt mondom én e küzdelmekkel, e taáldlak m e g : adja az ég, ne legyen szükségünk reád !
nokkal szemben, a mit a nagy szabadságférfiu, a nagy
népember mondott" " "'"') »a ki nektek azt mondja, hogy az soha . . soha !
„Es ha hiába van vigyázatunk; hiában van esdő
emberiség sorsát munkán és takarékosságon kívül egyébbel
imánk s a vész mégis eljön s égő lángok kígyóznak
javítani lehet, az ellenségtek, és meg akar titeket mérgezni.*
fel az égre; ha a vészt jelző riadó szava, a félrevert
»A nyomor, a szegénység tiize, az adósság titkos harangok kongása szól: vigyétek nemes egylet, mentő
rejtett szikrája oly sok ház, család kebelében lappang • szereiteket, a társadalom e szent fegyvereit,, vigyétek a
beletették azt a múltban már nehéz társadalmi viszonyok,
vész helyére . . . mentsetek életet, vagyont! S a menszerencsétlen rossz évek gyújtogató keze, vigyázzunk, a
tett élet s vagyon felett Isten s emberek ajkain áldás
és áldó ima lesz felettetek, mint nemes tűzoltók felett a
*) Goethe ;
sz. irás szava: „a tűznek erejét megoltottátok !* Ainen.
**) Scott Walseí ;
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***) Smiles ;
****) Franklin

*) Young.

íme nyájas olvasó, ez az u. n. modern szellemű,
a haladó kor, a művelt világ kényes igényeinek megfelelő egyházi sz. beszéd ; ez az eredeti természetes tehetség, a jól fegyelmezett szorgalom, a széles körű olvasottság és tanulmány jeles terméke.
Az ujabb időben némi lesújtó önváddal hallható
volt a panasz, hogy nemcsak a polgári szokottabb jellegű ünnepiességek alkalmával, ámde már a halottas
szertartások mellett is világi elem kezd, a lelkészt mellőzve részt venni ezen szorosan az egyházi személyzet
cselekvényei közé tartozó végzendőknél. Mennyivel örvendetesebb jelenség lehet az az önérzetes lelkészi karra
nézve, ha az emberbaráti részvét által emelt intézetek,
vagy épen szoborleleplezés, tűzoltó egylet szervezkedési
ünnepe alkalmával — ezen kizárólag polgári és humánus színezetű tüntetéseknél a lelkészt éri a functióval
való megtiszteltetés. Helyesen indokolja eljárását a nagyérdemű szónok is, midőn a bevezetésben a többek között mondja : az embaráti eszmék, miket a kor most telemel,
Krisztus eszméi is. A szegények ügye Krisztus ügye,
ő mondá, a mit a legkisebbekkel tesztek stb. A keresztyén szószék nem merev gát, melyen megtörnek a haladás széttört habjai, nem gát, mely eltaszítja magától a
koreszméket, a kor emberbaráti kérdéseit; de a templom
menedékvára, asyluma a nemes törekvéseknek. S ezért
a keresztyén szószék s lelkész akkor all hivatásának
magaslatan, ha azon korszerű nagy eszméket felöleli,
melyek jótékonyságoknál fogva Isten ügyének is mondhatók.
S ha a kitüntető megbízatás egy oly megyeszerte
kedvelt s jeles nevű szónokot érhet, ki a mellett, hogy
a hozzákötött kedvező reményeket a várakozást meghaladó siker, a magasztaló elismerés tüntető nyilatkozatai
közt fényesen váltja be, az nem csak hogy az egylet
működése iránt meleg érdeklődést kelt, hanem a szónok
babérokkal terhelten tér meg azon egyház s kerület körébe, melynek az ünnepelt férfi egyik diszes tagja. Az
ő érdemeiből font koszorú egyszersmind a hívek gyülekezetének koszorúja is.
Az ó-testamentomi írástudókról azt olvassuk, hogy
azok pergamen darabkakat szegdeltek s azokra írták rá
a tíz-parancsolat áthághatlan főtörvényeit nemcsak, hanem ruhájuk szélére tűzték azokat, sőt ezekből font füzérrel övezték körül halántékukat annak jelzésére, hogy
az úr parancsolatait soha szem elől téveszteni nem szabad. Valóban emlékezetes szép tettet követett el az
egylet parancsnoka azon körülmény által, hogy eme erkölcsi
aranyigazságokkal gazdagon elhalmozott egyházi sz. beszédet kinyomatta, melynek a fényűzés és könyelműség
ellen mondott tételei megérdemelnék, hogy minden csaádtag mélyen vésse rá emlékezete táblájára. Az ily
egyházi beszédek nyomtatásszerű terjesztése felette üdvös. Egy részt, hogy az idegen hitfelekezetekkel s a vi*
lággal szemben bebizonyítsuk, hogy bíboros talár, arany
kereszt, mesés'vagyon birtokolása nélkül is minden szegénységünk mellett üdv'ös életet tudunk kifejteni a ha-

zára, az egyhazra és társadalomra egyaránt hasznosat;
s hogy megmutassuk a csak a minap kétségbe vont örvendetes jelenséget, hogy nekünk is vannak íróink, szónokaink s a katholicus intelligentia által messze vidékről látogatott és kegyelt papjaink, másrészről, hogy alkalmat szolgáltassunk a templomkerűlő híveinknek a
jóban gyarapodni s otthon ha mindjárt unalomból is
Tatár Péter izetlenségei helyett választékosabb olvas
mánynyal ellátni ismeretszomjuhozó lelküket.
Angolhonban sokan látogattak egy öreg katonát
Cromwell seregéből, ki fiatal vásott korában egy csata
után golyót talált bibliájában, mely épen .Salamon prédikátor 12-dik része első verséig hatolt: „Örvendezzél
ifjú a te ifjúságodban, vidámítson meg szived ifjúságod
idejében, járj szíved utaiban, szemeidnek látásiban, de
megtudjad, hogy mindezekért az Isten téged ítéletre
vonz.® Az öreg nagy örömmel vállá, hogy ő bibliájának
köszöni mind földi, mind örök életét. írja Székács, pünkösdi beszédében.
Es ismét Ágostonról azt olvastam egy kath. beszédben, hogy mint nagy bűnös, kertben egy terebélyes fa árnyában nyugodott. Egyszerre hall gyermek
hangokat: „emeld kezedbe és olvasd !(< Ágoston a mellette elvetve hevert könyvet fölemelvén, szemei a sz.
apostol ezen szavaiba ütődtek „mint nappal ékesen járjunk nem dobzódásokban és részegségekben, nem ágyasházban való bujálkodásokban és mértékletlenségben,
nem versengésben és irigységben.* Rom. 13. 13. Rá
erre kezdett elmélázni, magábatért s az egész váratlan
meglepetésnek váratlan lett az eredménye : a ledér életű,
a festett erkölcsű ifjúból szigorú életelveket hirdető
szónok lett az anyaszentegyházban.
A jámbor hívő gyakran nem képes ernyedetlen
figyelemmel kisérni végig még a legmesteribb előadásu szónokot sem; a csendes otthon békés magányában sok drága percet tölt el az ily olvasmányok mellett és sok könyelmű gondatlan szívben megkezdi és
bevégezi az újjászületés üdvös munkáját az ily zavartalan s esetleges elmélkedés.
A beszéd némi fogyatkozására fellehetne hoznom
ennek 30 lapra terjedő hosszúságát s véleményem majdnem egy Melanchtonéval, ki Marcustól kérdeztetve:
„milyennek tartja C h r i s o s t o m u s t f e l e l t : „beszédei jók,
de kissé bőbeszédűeknek találom !*
Tekintve azon körülményt, hogy nyomtatásra szánt
beszédben kissé inkább kedvére széjjel nézhet a szerző,
mint a kathedrán, e nemű észrevételem is enyhül e gondolattal s a mennyiben a tűzi esetek csaknem minden
évben megújulnak községeinkben, a becsületes ember
egyeneslelküségével ajánlani merem lelkésztársaimnak
ily alkalomra való felhasználhatás céljából.
A hála bizonyos érzetével fogunk viszagondolni a
pillanatra, melyben e classicus mű megszerzésére eltökéltük magunkat.
Margócsy Kálmán,

BELFÖLD.
-

Viszonválasz Fülöpp György úrnak.

Nevezett plébánus-helyettes kijelenti, hogy midőn
róla közlött cikkemre valaszol, nem akar velem toll-harcot kezdeni, én meg azon kijelentéssel irom e sorokat,
hogy e tárgyban többször tollat nem fogok.
Hogy ref. iskolánk az elöljáróság intézkedése folytan dec. jan. elein, és végén csakugyan több napokon keresztül be volt zárva, az köztudomású dolog Miszlan, ugy hogy akkor sem nagyítok, ha azt mondom,
hogy e három ízbeni felfüggesztése a tanításnak, egy j
egész hónapi tanítási időt vett el a gyermekektől, ugy j
hogy helybeli tanítónak az egész téli félévi működésére
alig volt több, mint két és fél hónapi ideje.
Hogy a róm. katli. iskola is be volt zárva, azt
nem akarja elismerni F. űr, pedig az ejöljáróságtól ő is j
fel volt szólítva, hogy az iskolát zárassa be, de ő az :
elöljáróságot nem tartvan illetékes hatóságnak e tekintetben, tehát csak néhány napi szünidőt adott az iskolásoknak s ennélfogva az iskola egy ízben sem volt
bezárva. — Micsoda okoskodás és ellenmondás már ez ?
Valóban nevetséges állítás, néhány napra szünidőt adni
a gyermekeknek, s még is az iskola nincs bezárva. — !
Vagy talan F. űr azt érti az iskola be nem zárása alatt, j
hogy a harangozó vagy egyházfi elfelejtették a kulcsot
ra fordítani ? akkor meg engedem, hogy az iskola nem volt
bezárva.
A rövid két hónapra azt jegyzem meg, hogy én
nem azt akartam felmutatni, hogy mikor kezdődött
és meddig tartott a difteritis, s egész tartama alatt ;
hanyan haltak meg, hanem hogy dec. és januárban hogyan .
szedte aldozatait, mert e két hónap kivételével alig
fordult elő nálunk reformátusoknál egy pár eset, úgyhogy a kik a ragály áldozatai lettek, azok, azt mondhatom, mind e két hó alatt haltak meg.
A mi a népességi arányt illeti, Magyarorszag helynévtára szerént 1618 magyar lakja Miszlat, ebből mint
egyházi névtarunk mutatja 650 ref., ág. hitv. körülbelől
250, mózes vallású 50, a többinek róm. kath.-nak kell
lenni, tehát circa 668, ennélfogva a „majd egyenlő
számmal vagyunk* kifejezés megáll.
Hogy én 17 halálozási esetet említettem, azt
hivatalosan nem néztem meg F. úrnál az anyakönyvből
az igaz, hanem kérdezgetés utan a mint egyik többet,
másik kevesebbet mondott, vetettem hozzá, és hogy
csak 13 náluk az eset, ez még erősebben bizonyítja azt,
hogy F. úr annál jobban árgumentalhatott a kath.
vallásnak Isten előtti kedvességéről.
De most jön szerénte a facit rei. — Tehát kezdi
látni, hogy mire volt fektetve a fősúly. — Citalja közleményemből azon részt, melyben papi eljárását kárhoztatom, és nevetségessé teszem. — Itt aztán nem bir
felelni mással, mint hogy azokat papról feltenni nem
lehet, engem pedig logicára tanít. Fz nem argumentum |

oly ultramontantól mint F. úr azoknak megdöntésére,
melyeket róla, illetőleg papi eljárásáról irtam.
Ugyan kérem mondja meg ön, s ítéljen elfogulatlanul, hogy nem voltak, s nincsenek-e mai nap is
olyan vakbuzgó kath. papok, a kiknek ha hatalmukban
állana, megennék a prot. embert. Számtalan példát tudnék rá felhozni az életből. — Nem olvasott ön soha a
szent szék által is támogatott inquisitiókról ? — Volt-e
ott logica, midőn egy bibornok a Krisztusnak az emberi
nemzet iránt mutatott utolérhetetlen szeretetét hirdette,
s e példa követésére hallgatóit buzdította, s holnap
ugyanazon ember felebaratjaíra mondja ki a halálos
ítéletet. Hát itt van-e logica ? Ugye nincs, csak bigottismus.
De sietek cikke végére. — Nem abban találom
én a hibát, a nevetségest, hogy F. úr Balázs püspök
napján megáldottá a népet, mi is megáldjuk nem csak Balázs napján, hanem Isten tudja hányszor, hanem a megszentelt gyertyáknak a gyermekek és felnőttek torkához való
nyomogatásaban, s azon népáltatatásban, hogy elakarja
velők hitetni azt, hogy ezen szentelt gyertyák oly csudatevő erővel birnak, mely erő képes távol tartani a
ragalyt, s megmenteni a kath. vallás igaz híveit a halaitól. — Hat ebben hol a logica ?
Benedek Ede,
ref.

s.-lelkész.

RÉGISÉGEK.
A szepes-sárosi ev. agenda 1656-ból.
(Vége.)

Dellyesty órakor 1) egy poenitentiara indito, avagy
más az időhöz szabott ének, 2) az könyörgés, 3) rövid
ének vagy soltár, 4) collectak, az chorus legyen bérekesztése.
Szombaton is, a hol vásár nincsen, az Isteni szolgálat reggeli órakor hasonlóképen vegeződgyék.
1) Egy órakor az kik megh gyónnak, gyülekezzenek össze, és megh halgattassanak, két órakor beharangozván poenitentiara indito soltár saját nyelvünkön
énekeltessék, 2) Hala-ado imádságh az hétnek szerencsés
berekesztéséért mondattassék el; annak utánna egy
orgona mellett való ének. 3) Collecta. 4) Benedicamus
Domino avagy áldgyuk az Urat.
14. Boldogh Luther Marton Eneky és Soltari
meghtartassanak, egyéb énekek és soltarok illendő csendességgel énekeltessenek el becsülettel.
16. Az egyházi nagyob és kisseb büntetések és fenyítékek meghtartassanak, az vakmerők és megh átalkodot
engedetlenek ellen az meghbűntetésben legyen a magistratus segítséggel.
17. Az Menyekzőriil. 1. Az felfuttatás háromszor
külön-külön időkben légyen; fel se bontassék e szokás
Püspök uram hire nélkül. Ky vévén az Cassay magyar
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Ecclesiat. Vasarnapokon, Advent és böjtbe semmi menyekzőy lakadalom megh ne engettessék. Az öszveadás,
hétfőn, kedden, vagy szerdán legyen mingyárt 2 órakor.
18. Minden halottak maga Ecclesiaja fő Praedicatorának adassanak tuttára. Temető helyt Epitaphiumzaszló, és más az hallotnak emlékezetire felfiiggesztetni
szokot jelek az lelkipásztor Ilire nélkül fel ne szegesztessenek. Az mód nélkül való siránkozás és halotnál
való pompasagh megtiltva légyen.
Az lelki Pásztorok mind tisztekben mind életekben jó példájul járjanak az Ecclesia előtt. Püspököket illendő becsülettel tisztellyék, együtt szolgáló tarsokkal
baratságosan, és Attyafiságosan éllyenek ; a kik tisztekben restek, vagy valami illetlenséget cselekednének,
azokat meghintsék; egymás közt való intéseket békességesen be vegyenek. — Az templom és scholákra nézendő
gondviselo Tisztiekben szorgalmatosan eljárjanak.
20. Az Diaconusok előttök járó lelki Pásztorhoz
méltó becsülettel legyenek; munkájokban serénnyen
és jó lelki isméret szerint egyiit vélek szorgalmatoskodgyanak, haborusagh és gyülölségh szerző disputalás nélkül el legyenek.
21. A Scholabeli Tanitók meghbecsüljék az lelki
Pásztorokat, Schola gondviselőikhez engedelmessek legyenek józan és csendes életet éllyenek, a scholabeli
rendtartást fenyítékkel híven jó lelkiisméret szerint és
renddel tartsák megh, az Ifjuságh büntetésében pedigh az
mértéken kívül ne lépjenek.
22. Az consistoriumbeli Történetek, esetek vagy
casusok az szentírás és egyéb bevett nevezetes Autorok
irasi szerint lattassanak megh és decidáltassanak. (Vége)/
Közöltem az egészet ügy, a mint azt Lasztókay
László kir. kath. főgymnásiumi r. tanar és hivatalosan
megerősített hites másoló úr hiteles leírásából az utolsó
vonásig híven lemásoltam. Egyedül a 11 pont öt, jelzett
(Nim von . . . der Hő . . . Nim) szavat, melyek L. L.
úr sajat szavai szerint olvashatlan írással írattak, pótoltam az ismeretes német egyházi énekekből.
Lasztókay László úr, a ki jelenleg Eperjes városa
monographiaján dolgozik és faradhatlan buzgalommal
gyújt és ügyes tollal festi buvárlata eredményét, az
egyes korszakok rajzat : ráutalván az eperjesi városi,
soha nagyobb megraboltatas által meg nem károsított levéltar gazdagságára , egyszersmind azon szíves ígéretet is tette nekem, hogy az abban nagy számmal előforduló, a prot. egyház történetére vonatkozó
adatok közül a fontosabbakat velem közölni fogja. Miután pedig ezek között, mint tőle a szemtanutói tudom,
igen érdekes darabok is vannak, mint többek között az
1591-ben Csepregen megtartott Colloqium (Mihalkó
János ep. magy: prédikátor egykorú leirasa), Dévai Biró
Mátyás, Heltai G., Hontherus, Stöckel L., stb. levelei :
azokat is befogom mutatni a „Prot. Egyh. és Isk. Lap*2
t. olvasóinak.
A jelen „Agenda *-hoz csak az a megjegyzésem,
hogy aki az akkori német országi ev. isteni tiszteleti

rendtartast ismeri, az ezen „Agenda" soraiban igen ismerős hangokra fog akadni, (cf. Schoeberlein L. „Ueber
den liturgischen Ausbau des Gemeinde Gottesdienstes.
Gotha. 1859 p. 47 sk. „Der Gottesdienst der lutherischen Kirche(<) Igen sok ezen „Agenda® rendeletei közül még most is megtartatik (még a Liturgiára vonatkozók is) a felsőmagyarországi ev. szláv egyházakban.
Közli

Hörk József.

KÜLFÖLDI EGYHÁZ
ÉS ISKOLA.
Egy anti-clericalis liga tervezete.
(K. P.). A Versaillesben minden szombaton megjelenő
„Le Signal* cimíi lap, mely a szabadelvű politikán kivül kizárólag a protestantísmus ügyét szolgálja, mult évi dec.
20-iki szamaban a következő második vezércikket közli:
„Azon mozgalom alkalmából, mely mostanaban republicánus intézményeink javára a francia népességnek egy
nevezetes részét indítja a protestantísmus felé, több, mégpedig sikeres belmissiói kísérlet történt Franciaország
különböző vidékein. Nekünk azonban úgy látszik, hogy
ezen igen is szük határok közé szorult s igen is csekély
segédforrásokkal eszközölt kísérletek felekezeti előitéletek
uralma alatt sziilemlettek, melyek, bármily jogosultak
legyenek is, könnyen megakaszthatták volna a buzgalmat s a megosztás által meggyöngíthették volna azon
erőket, melyek alkalmazásba veendők.
Szerintünk a következő nagy kérdés megoldasa
all a protestantísmus előtt: tény levén polgártársaink
többségének a római egyháztól való morális elszakadasa,
mely eszközök alkalmazandók, hogy Franciaország a
hitre és az evangeliomi szertartásra vezettessék, még
pedig a nélkül, hogy a tetszése szerinti választásban
theologiai és felekezeti forma által korlátoltatnék ?
Hová irányulnak Franciaország törekvései ? Nem
mondom, hogy azon protestantísmus felé, melyet a maga
történelmi alakjaban Franciaországban még mindig félreismernek, hanem a republikánus törvényekkel és erkölcsökkel egybehangzó észszerű, vagyis olyan keresztyénség felé, mely ment minden babonától, minden pápák
avagy conciliumok által ráparancsolt hittől, szóval olyan
keresztyénség felé, mely a Jézus Krisztus és az apostolok
tanításából ered. Ránk, protestánsokra nézve evangeliomi
keresztyénség és protestantísmus bizonyára egy és ugyanaz.
De így van-e a dolog a katholikusokra nézve ? Olyan
könnyű-e nekik is, mint nekünk a mi latszólagos kiilönféleségeink alatt a valódi, szilárd egységet, a szellem
egységét meglátni ? Bizonyára nem. Csupán egy eszköz
van, melylyel őket ez egységről meggyőzhetjük, föl kell
azt előttük mutatnunk, szemük elé kell állítanunk annak
élő valóságát a nélkül, hogy beszélnénk róla, hogy ők
aztán így szólhassanak: „Igaz, hogy a protestantísmus

többé-kevésbé különböző felekezetekre és iskolakra van
oszolva, mert a protestantismus szabadság"; de e felekezetek valamennyien találkoznak egymással egy lényeges
pontban, t. i. a Krisztus evangeliumanak predikálásában,
a Megváltó altal minden bűnbánó és hivő lélek számára
ingyen adott bűnbocsánat hirdetésében.
Ila volt valaha kedvező alkalom e szellemi egység
bebizonyítására, bizonyára ez az, mely jelenleg önként
kínálkozik, hogy megvigye a kegyelem hírét azoknak,
kik alig várjak, hogy Róma igáját lerázhassák. E téren
minden néven nevezendő felekezetnek közös tevékenységre, ugyanazon cél munkálására s ugyanazon eszközök
alkalmazására kell egyesülnie. Nem elég, hogy az esetleges körülmények szerint csupán közeledjenek egymáshoz ; hanem — s épen ezt akarjuk a dologból kihozni —
szükség, hogy egy nagyterjedelmű szövetséget alkossanak, melyet, ha ugy tetszik, anti-clericalis liga névvel
fogunk jelölni, s legyen az olyan szövetség, mely nem
valamely különleges felekezet, hanem az egyetemes protestantismus ügyének munkálására legyen hivatva.
Legyen szabad itt e szövetkezésnek az alapvonásait
úgy összeállítanunk, a mint mi jónak véljük:
1. A ligát valamennyi protestáns felekezet és község létesíti és tartja fenn Franciaországban és a külföldön gyűjtött tőkék segélyével.
2. Tagjai lehetnek e szövetségnek lelkészek és
müveit világiak, mint küldöttei azon gyülekezetnek, a
melyhez tartoznak. Nem lehet kétleni, hogy találkozni
fognak vallási íróink, lelkészeink és tanítóink között kellőleg képzett emberek arra, hogy a pápista tévedéseket
ostromoljak, s a protestáns igazságokat népszerű, hatásos
és meggyőző nyelven terjeszszék elő.
3. Mindezen tényezők tagokka lehetnek, föltéve,
hogy magukévá teszik a munka programmját, mely nem
egyéb, mint ostromolni a római egyhazat és a hitetlen
materialismust, úgy tüntetni föl a bibliát, mint a vallásos
oktatás egyedüli forrását s a Megváltóban való hitet,
mint az újjászületés, megszabadulás és élet egyedüli
hatalmát úgy az egyénekre, mint a nemzetekre nézve.
4. Szintén fölszólíttatnának e munkára olyan republicánus egyleti elnökök és komoly anti-clericalisok is,
a kik föladatukká teszik, hogy a nemzetet az ultramontan zsarnokság alól kiragadjak, szabadelvű, haladó és
morális keresztyénséget ajánljanak neki s ilyenül a
nemzeti, vagy független protestantismust tüntessék föl
előtte.
5. Az anti-clericalis liga a demokrata sajtót illetőleg oda működik, hogy azt reformáló harc kezdésére
indítsa s altala az üdv egyedüli eszközeiil a kath. egyházzal való hivatalos összeköttés teljes megszakítását
mutattassa föl a nemzet előtt.
6. A liga minden jelentékenyebb republikánus
községnek református irányú összejöveteleket, népkönyvtaraik számara pedig olyan műveket ajánl föl, melyek
alkalmasak, hogy a protestantismust, mint Krisztus igazi

vallasat s a nemzeti fölszabadulás nagy eszközlőjét ismertessék meg.
7. Végűi az anti-clericalis liga a lakosoknak, kik
előtt az evangéliumot hirdeti, tetszésökre bizza, hogy
vagy a hozzajok legközelebb eső keresztyén gyülekezetekhez, vagy pedig azokhoz csatlakozzanak, melyek rajuk
nézve legmegnyerőbbek.
Ez természetesen csupán csak vázlata annak, a
mivé a liga Franciaország evangelizalásat illetőleg lehetne,
s itt csupán arra szorítkozunk, hogy az eszmét a közönség előtt fölvessük. Csupán azt óhajtanok, hogy mindazok,
kik hőn óhajtják, hogy kedves hazánkat a római saskeselyű
bilincseitől megszabadultan láthassák, értsék meg, mint mi
hogy ez a munka túlszárnyalja jelenlegi vallási társulatainkerőit, minden ilyen társulat természetesen kötve levén,
saját felekezeteik és illető szervezeteik által azon mezőhöz, 'melyeket művelés végett a gondviselés számukra kijelölt, hogy e végre olyan uj alkotasra van szükség,
melyet az egyhazak tartanak ugyan fenn, de azért
mégis független azoktól, mely minden arra való buzgó
polgártárs előtt nyitva van, a ki a programmjat elfogadja. Az ekként szervezett liga teljességgel nem akadályozná, hogy az alkalmazásban levő prédikátorokidőről időre meg ne váljanak a közreműködés végett
saját nyájuktól, s hogy ők e címen segélyt ne kapjanak- a ligától a saját környékükön eszközlendő evangelizálásra. Mi főleg azt óhajtjuk s istentől is azt kérjük,
hogy tamadjanak a kérdésbeli munka megejtésére szóban, szellemben, hazaszeretetben s főleg a halhatatlan
lelkek iránt való szeretetben hatalmas iérfiak. Franciaországot nem miniszterek, hanem apostolok fogjak megszabadítani, olyan apostolkodás, a milyen a keresztyén
egyházat megalapította, olyan apostolkodás, mely a reformáció egyházait megteremtette; csupán az apostolkodás törendi meg a clericalis hatalmat s készitendi elő
az útat arra, hogy Franciaországban egy hatalmas protestáns keresztyén egyház alapittassék. „Az aratas gazdag s már szürkéllik; kérjük az urat, hogy mennél elébb
számos munkást küldjön az aratasra. Jules Denys.(<

p r ó s á g o IsiNem csuda, ha az a katholikus olvasó közönség,
mely csupán katholikus szerzők müveit olvassa, — latvan, hogy az ő földi istene, a papa e művek szerzői
közül némelyeket (s épen milyeneket!) kiváló megtiszteltésben részesít: a protestantismust ördög művének,
a protestánsokat pedig gonoszsággal megterhelt pogányoknak tartja.
íme dr. Auguste Rohling prágai theologia tanara
XIII. Leótól egy sajatkezüleg irt levelet kapott, melyben
ő szentsége köszönetét s elismerését fejezi ki a deréktudósnak történelmi műveiért.
Hogy mik lehetnek dr. Rohling műveiben s miként
! jellemzi a protestantismust, mutatványul álljon itt pár

sor: „A merre csak a protestantismus lábait leteszi, a
fu kiszárad ; az altala termett gyümölcsök: a szellemi
elsilanyosodas, az erkölcsi vadság, a szivek elridegülése ;
az a protestáns, aki Luther parancsa szerint él, nem
egyéb egy monstrumnál. Vandalismus és protestantismus
egy jelentésű.*
Erre is el lehet mondani a III. zsoltár utolsó sorát.

addig más részről nem fojthatjuk el a feletti megbotránkozásunk nyilvánítását, hogy a denunciálást épen egy
protestáns pap tette.

Reméljük, hogy Rohling űr .be fog lépni abba a
felekezetbe, mely csak imént keletkezett Amerikában.
Alapitója Howe azt állitja, hogy egy őt szerencsésitett
revelatio ismételte s kivalólag hangsúlyozta előtte Krisztus eme szavainak fontosságát: ha olyanok nem lesztek,
mint a kis gyermekek, semmiképen nem mentek he a
mennyeknek országába.
E revelatió folytan, e szép hasonlatot, az ostobasagig
szo szerint vévén, egy nevetséges felekezetet alakított,
melynek egyedüli főszabalya abból áll, hogy tagjai hivatalos teendőik végeztével gyermek-jatékokkal játszadozzanak. Lehetetlen őket mosoly nélkül nézni. A vén
asszonyok babaznak, az öreg emberek golyóbisoznak,
bakfittyest, csűr a lukombá-t játszanak, stb.
Bizony sok bolondot kifundál az a pihent ész !

IRODALOM.

Sokszor emlegetik, hogy Rómaban 365 templom
van. Londonban, maganak az anglican egyhaznak 872
istentiszteleti helyisége van, melyek közül csak ötvenben
latszik némi hajlam a ritualismus felé, amennyiben az
oltárokon gyertyák égnek s az ötven közül is csak 18
helyen füstölnek tömjénnel. A ritualista egyházak nagyon
megfogytak néhány év óta, a mi világosan bizonyítja,
hogy az ő gyakorlataik, — tehát a katholicismus felé
hajlás, — nem egyezik össze az angol vérmérséklettel.

Egy orosz orvos, ki Oroszországban 16 katona
kórhazat meglátogatott, 2000-re mondja azon szerencséten katonak számát, kik a keleti haboru alatt szemök
világát vesztették, s pedig alig négy százalék megsebesülés, a többi betegség, szenvedés s nélkülözés következtében.
Egyik berlini francia lapban olvassuk: „Nessler,
berlini lelkészt, egyik paptársa feladta, hogy egy házassag megoldásakor nem volt rajta papi öltöny. A consistorium 200 mark birságra ítélte s ezenkívül meghagyta
neki, hogy megdorgáltatása végett papi öltönyben jelenjék meg.* Nessler ezen ítéletet a fő egyháztanácshoz
felebbezte.
Mi míg egy részről elfogadjuk „a ruha tisztesség* féle példabeszédet, s azt tartjuk, hogy vagy minden
prot. pap dobjon el mindenféle charakteristikus papi
öltönyt; vagy ha egyszer meg van, s míg meg lesz,
akkor viselje azt minden pap minden functió alkalmával;

Némi enyhítésül megemlítjük azt,
liberális, a feladó pedig orthodox pap.
A Renaissance után

hogy

Hetesy

Nessler

Vidor,

lelkész.

A ker. egyház a IV. V. VI. századokban. Irta dr.
Baur Ferdinánd Christian. A második német kiadás
után fordította Keresztúri Sándor. Bp., kiadja a magyarorszagi protestánsegylet. 255 lap, a Prot. theol. könyvtar XI. kötete Efféle munka fölött öt-hatsoros magasztaló vagy ócsarló kritikával nem tartjuk helyén valónak
véleményünket nyilvánítani; igen szívesen vennők, ha
bővebb ismertetését megkaphatnék.
S z á m m e r I m r e kiadásaban Székesfehérvárott díszes kiallitásban megjelent: Gecsemáné kert. Elmélkedések, imák és fohászok nők szamara. Irta Vasadi Balogh
Lajos, lelkipásztor. E 210 lapra terjedő kötet özv. Reisch
Tóbiásné sz. Halász Zsófia úrnőnek, az árvák anyjanak
a kegyeslelkii özvegynek, a szegények jóltevőjének, a
buzgó vallásos lelkű nőnek, a nemesszivü honleanynak
van ajanlva. Tartalmát reggeli, estvéli, ünnepi, évszaki,
végre alkalmi elmélkedések és imak képezik, melyek
mindenike tiszta magyarsággal, kenetes, de nem szenteskedő hangon a hivő lélek buzgóságaval van irva. Ára
díszkötésben 2 frt 20 kr., egyszerű kötésben 1 frt 60 kr.,
fűzve 1 frt 20 kr. Megrendelhető a szerzőnél: Gyúró, u.
p. Martonvásár.
Szabó Géza ócsai ref. segédlelkész, kinek nevével
a Hölgyek lapja és a Budapest hasábjain gyakorta találkozunk, a következő előfizetési felhívást küldte be
hozzánk, melyet olvasóink figyelmébe ajánlunk. „Azon
édes reményben adom ki költeményeimet, hogy ha talán
mások nem is, de barataim, ismerőseim s lelkésztársaim
pártolni fognak szerény de nemes törekvésemben. Az a
szives fogadtatás, melyben a lapokban megjelent „alkalmi, hazafias* és „lyrai* költeményeim részesittettek,
jogosít fel engem arra is, hogy azt higyjem, miszerint
költeményeim kiadásával az irodalomnak is teszek valami csekély szellemi hasznot. A 10—12 ivre terjedő
kötet 100 költeményt fog magaban foglalni. Ára fűzve
1 frt, díszkötésben 2 frt. Az előfizetések és megrendelések febr. 15-éig hozzám (Ocsára, Pestm.) vagy Bpestre
Vodianer F. úrhoz a „Budapest* kiadójahoz, küldendők.
Gyűjtőknek 10 előfizető után egy tiszteletpéldánynyal
szolgálok. A mű március 15-én jelen meg.*
A Kisfaludy-Társaság elhatározta, hogy maga
részéről járulni óhajtván a Szegedet ért óriási csapás
némi enyhítéséhez, kizárólag tagjainak egyenesen e

célra készülő dolgozataiból »Arviz-könyv* című albumot jelen állását ismerve, van szerencsém tudatni, hogy még
szerkeszt és ad ki, melynek egész tiszta jövedelme a a debreceni egyházmegyében is, sem egyikre sem mávizkárosultak javára fordittassék. Szerkesztésével Szász sikra a szabályszerű szavazatok a h. esperesi hivatalhoz
Károlyt bízta meg. A társaság többi tagjai szintén kész- be nem érkeztek, fel nem bontathattak, és így a siető
ségesen járultak a vállalathoz, hogy azt irodalmilag is tudósító a zárt szavazatokban rejlő szavazati titkokkal
értékessé — s írói tiszteletdíjaikról lemondtak, hogy a ismerős legkevésbé sem lehetett. Nagy Pál, tépei lelkész.
kitűzött jótékony és hazafias célra annál gyümölcsözőbbé — Békésen a városi pénztárnokká választott Varga
tegyék. A nyomtatást, az előfizetési pénzek kezelését s
György ref. tanitó megüresedett helyét Tassy Sándor
a mű szétküldését, a pontosságáról ismeretes Franklin- bírósági végrehajtóval töltötték be.
Társulat vállalta el, és pedig minden anyagi haszonra
A pesti reform, egyháztanács közelebbi illésészámítás nélkül, a tiszta kiállítási áron,, kezet fogva a ben a több rendbeli számadásokkal együtt a k.-nyéki
Kisfaludy-Társasággal a nemes cél érdekében. Az album Balassa Antal-{é\& alapítványról vezetett évi számadás is
már sajtó alá adatott s a szegedi vész évfordulójára _ beterjesztetvén, ez alkalommal az ezen alapítványt kezelő
márc. 12-kére 32—35 ívnyi terjedelemben meg fog je- Szilágyi Sándor ügyvéd úr jelenté, hogy azon díszes
lenni. Az előfizetési pénzek és megrendelések február emlékszobor rácscsa s talapzata, melyet a hagyományozó
hó 20-káig a Franklin-Társulathoz (Budapest, egyetem- iránti kegyeletből a pesti ref. egyház s a papai ref.
utca 4. sz.) küldendők. E határidőn túl a könyv csak a főiskola K.-Nyéken állíttattak, némileg megrongálódott
magasb bolti áron lesz kapható. Közönségünket, mely s kijavításra vár; másrészt felemlité, hogy épen most tíz
az irodalmat önmagáért is meleg és pártoló részvéttel éve annak, a midőn egyházunk ezen alapítvány felől
kiséri s a szerencsétlen Szeged iránt sem engedheti értesült s azt birtokába vette, mely alapítvány 10 év alatt
részvéte olajos korsóját még kiapadni, minél számosb körülbelől 50,000 frtot jövedelmezett s így egyházunk
előfizetésre hivjuk föl.
pénztárába abból mintegy 25,000 írt folyt be. Az egyA tiszáninneni ev. ref. egyházkerület névkönyve háztanács, mely egyik büszkeségének tekinti azt, hogy
az 1880-ik évre. Van jelenleg az egyházkerület 8 egy- a kezeire bízott hagyományokat a leglelkiismeretesebben
házmegyéjében 226.100 lélek, 350 anya-, 278 leányegy- s az alapítók által kitűzött cél érdekében kezelteti, mely
ház, 336 rendes-, 60 segédlelkész. Született 9018, meghalt azonkívül, mint egyházi s mint morális testület nemcsak
7995 egyháztag; 2428 házasság köttetett. 454 népiskola a maga részéről ismeri kötelességének a kegyelet és hala
és 4 felsőbb tanintézet, u. m. a sárospataki főiskola, a érzelmeit a jóltevők irányában kifejezni, de egyszersmind
miskolci gymn. és főleánynövelde és a rimaszombati azon érzelmeket igyekszik másokban is éleszteni: egygymnasium tanitói és tanárai száma 513; 23.579 iskola- hangúlag elhatározta, hogy azon emlékszobor legközelebb
köteles közül iskolába jár 21.013; 6459 ismétlő iskola- kijavitassék, nem csak, hanem a feledhetlen emlékű alapítványozó halála napjának évtizedi fordulója alkalmából
köteles közül 2532 iskolázik. E füzet ára 35 kr.
j tartassék ismét K.-Nyéken a boldogult hamvai felett
Táborszky és Parsch nemzeti zeneműkereskedésében megjelent: Bákócy induló. Ábránd, zongora és he- egy emlékünnepély, mely ünnepély részleteinek megállapítására Török Pál lelkész s püspök úr elnöklete alatt
gedűre szerzé Huber Károly. Ara 1 frt 50 kr.
egy bizottság küldetett ki. De hát a többi joltevői egyházunknak és iskolánknak ? Híven őrködik ezek neve és
emléke felett is az egyház és pedig nem csak jegyzőkönyve lapjain, hanem, hogy a nemes lelkek emléke
minél élénkebben átszállhasson egyik nemzedékről a
másikra, ugyanez alkalommal elhatározta az egyháztaSzemélyi hirek. Németky Lajos debreceni ref. nács, hogy az egyház, a kebelében levő tanintézetekkel
lelkész és e. m. tanácsbiró a múlt héten ülte meg ezüst együtt minden évben egy emlékünnepélyt tart, melyen
lakadalmát. — Mandel Ignác közszeretetben álló szatmár- az egyházunk és iskolánk részére nyújtott alapítványok
megyei izraelita földbirtokost, a kántor-jánosii ref. hit- tevőinek neve és emléke évenként feleleveníttetik, s így
község, Csuja Imre egyházgondnok indítványára, pres- egyházunk hívei, tanintézeteink növendékei elé időnkint
byterévé valasztotta. A vallási türelemről (vagy tán az elhunyt ősök nemes tetteiből egy nemesen buzdító
egyébről?) tanúskodó ezen, eddigelé páratlanul álló vá- kép állíttatik. De nem csak a holtak, az élők is méltók
lasztást more patrio lakoma követte, melyen Segesvári a hálára, s az egyháztanács nem mulasztotta el ez alkaJózsef lelkész csinos beszédben köszöntötte fel az uj pres- lommal sem kifejezni háláját Szilágyi Sándor ügyvéde
bytert. — Helyreigazítás. Az Egyh. és Isk. Lap hírro- irányában, ki a Balassa-féle alapítványt 10 év óta kezeli
vatában a tudósító kevésbé biztos, csak gondolt és gya- lelkiismeretes gondossággal, hűséggel és oly szép sikernított tudósítása után, azon hír közöltetett, hogy Fráter rel, hogy ma már ezen alapítványt egyetlen per és
Gyula a debreceni egyházmegye segédgondnokává, Dr. egyetlen követelés sem terheli, és a ki az egyház érde.
Farkas Antal ügyvédi kamarai elnök pedig egyházke. kében teljesített ügyvédi fáradozásaiért kiutalványozott
rületi aljegyzővé lett elválasztva. Az ügy és a tények dijat, mint a fentebbi években, úgy ez alkalomrqal is az

KÜLÖNFÉLÉK.

egyház-iskola részére adományozta. Ugyancsak ezen
ülésben jelentette Hajdú József eg yháztanácsnok s végrendeleti végrehajtó ur, hogy a néh. Bénnyey László
altal 1847-ben tett végrendeletben foglalt hagyaték közelebb megnyílt, s a hagyományozott 8000 forintból egyötöd rész a pesti, egy rész pedig a miskolci ref. egyházra
szalland. Farkas József.
* Figyelemreméltó ajánlat. Egy vidéki lelkész a
következő sorokat intézte hozzánk: „Mióta rendes lelkész vagyok, folytonosan járatom az Egyh. lapot, s minden év végével kiszoktam készíteni az egy évi folyamot,
így van nekem jelenleg 12 évi vagyis 1865—1876-ig
bezárólag kemény kötésbe foglalt Egyh. Lapom. — E
12 évi folyamra nézve leginkább helyzetem által indíttatva arra határoztam magamat, hogy áruba bocsátom;
mint csekély fizetésű családos lelkész feltudnám használni a befolyandó összeget, pl. tanuló fiamra fordíttatni
kellő költség fedezésére.® A venni szándékozóknak kiadóhivatalunk szívesen szolgál értesítéssel. Lapunknak
kivált régebbi folyamai igen ritkák, s a ki meg akarja
szerezni, ezúttal igen jutányosán juthat hozzájuk.
* Az iskolai takarékpénztárak intézménye hazánkban évről évre nagyobb körben terjed. Legutóbb
azt olvastuk, hogy a debreceni ref. iskolákban 5 takarékpénztárat léptettek életbe, melyek eredménye, 270
tanuló betétele után, 158 frt 8 kr. Ez intézmény ellen
azonban külföldön nagy visszahatás keletkezett, elanynyira, hogy pl. a bádeni nagyhercegség belügyminisztere utasította a tanügyi hivatalok főnökeit, hogy az iskolai takarékpénztárak behozatalát amennyire csak lehet akadályozzák.
- A protestantísmus terjedése. A „Témoin de la
Vérité* írja, hogy »Saint-Omerben egy uj lelkészi állomás keletkezett. E tény annyival nevezetesebb, mivel
Saint-Omer akár tévedésből, akár az ottani prot. község
jelentéktelen oltánál fogva a protestáns Franciaország
térképének legutóbbi kiadásában még nem fordult elő.
Arqentanban az újonnan létesített evangeliumi istenitiszteleti helyiséget nagy közönség jelenlétében múlt évi
nov. 30-dikán avatták föl. Ez is új vívmánya a folyton
terjedő protestantismusnak/
* Gyászhír. Békésen f. h. 14-én helyezték örök
nyugalomra tiszteletes Asztalos Istvánná sziil. Unghy
Juliánná földi maradványait. A gyásztisztességet Szegedy
Károl) r ref. lelkész végezte, megemlékezvén az elhunytnak 83 évre terjedt életkoráról, melyet szerettei boldogítására s az emberiség hasznára fordított.

ADAKOZÁSOK.
A miskolci árvízkárosult ref. egyh. és iskolák
segélyezésére.
A t.-várkonyi ref. egyházból 4 frt., K.-semjenből
Balogh Aron 1 frt. A nemes és nagypételi, maqyar barnagi ref. egyházakból 7 frt. A nagy-dobszai ref. egyházból (Somogy) 6 frt. A nagy és kis-toronyai ref. egyház
hívei 6 frt. A gyermeji ref. egyházból 5 frt. A nyírparasznyai ref. egyház hívei 9 frt 60 kr. A nagykállói
ref. egyházból 8 frt. A felvinci ref. egyházból 10 frt.
A d.-horváti ref. egyházból 2 frt 30 kr. A szentkirályszabadjai ref. egyház hívei 13 frt 45 kr. A bátkai ref.
egyházból 5 frt. A regmeci és mikóházai ref. egyházakból 2 frt. 42 kr. A nayy-igmándi ref. egyházból 14 frt.
A nagy-piriti ref. egyház hívei 4 frt. A nagy-gejőci ref.
egyházból 1 frt 50 kr. Balla Lajos monori lelkész úr
küldeménye 15 frt 40 kr. Az etei ref. egyházból 10 frt.
A nagykorpádi ref. egyházból 8 frt 20 kr. Az átányi
ref. egyházból 5 frt. A putnoki ref. egyházból 4 frt. Az
ó-fejértói ref. egyházból 6 frt. Az ötvös-kónyi ref. egyházból 10 frt 58 kr. A szalárdi és zsákai ref. egyházakból Papp Károly esperes ur utján 9 frt 30 kr. Az
ősi ref. egyház hívei 19 frt. A mátyfalvi ref. egyházból
1 frt 40 kr. A mezőlalci ref. egyház híveitől 5 frt 98 kr.
Az agárdi ref. egyházból 5 frt. Az ekeli ref. egyházból
1 frt 50 kr. A simányi-darnyai ref. egyház híveitől 12
frt. A szentgyörgy völgyi anyaegyház és filiái 18 frt 76 kr.
A pelsőci ref. egyházból Szentpétery Sámuel lelkész úr
utján 8 frt. Az ó-szőnyi ref. egyház hívei 9 írt 60 kr.
Az ácsi ref. egyház hívei 50 frt. Baksay Sándor solti
egyh. megyei esperes küldeménye 280 frt 96 kr. Ezen
összeghez járultak : a szabadszállási egyház 25 frt 30 kr.,
a dömsödi egyház 29 trt 10 kr., a sziget-szentmiklejsi ref.
egyház 32 frt 50 kr., a majosházai ref. egyház 8 frt. a
tassi ref egyház 13 frt. 67 kr,. a ráckevei ref. egyház
7 frt 41 kr., a szalk-szentmártoni ref. egyház 21 frt., a
foktői ref. egyház 11 frt 21 kr., az úszódi ref. egyház
1 5 frttal, az áporkai ref. egyház 6 írttal, a bogyiszlói ref.
egyház 6 frt 52 kr., a solti ref. egyház 50 frt, a szeremlei ref. egyház 25 frt 86 kr., a fülöpszállási ref.
egyház 14 frt 79 kr., a d.-pataji ref. egyház 3 frt 60
kr., a dabi ref. egyház I 1 frttal. Konc Imre vértesaljai
esperes úr küldeménye 10 frt, a pátyi egyház részéről
7 frttal, az etyeki egyház részéről 3 frttal.
Gyöngyösy

* Szerkesztői mondanivalók. Közöltetnek B. G.
Széttekintés. — S. G. Iglón. — B. /. a világter.
S. J. isk. ügyi cikke. —• P. IK nem irhatnók alá nevét ?

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: I D r .

IBatllo.g'i

Nyomatott a D E U T S C H M.-féle művészeti intézetben. Budapest, bálvány-utca 12. sz. a.

Sámuel.

5. sz.

Huszonharmadik évfolyam.

Budapest, 1880. február 1.

PROTESTÁNS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
Előfizetési

SZERKESZTO-

dij:

H e l y b e n házhozhordással s v i d é k r e

^ IADO-HIVATAL.
VIII.

kar.

Máriautca 10.

SZ.

I.

félévre

Hirdetések dija:

postai küldéssel

i hasábos petit sor többszöri beiktatásért

írt 5 0 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden

5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij

kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban.

Elli.

külön 3 0 kr.

Teljes szá.m.-ó. példányokkal min-cLég; szolgáiltia.-t-u.n.k:.
Azon t. előfizetők, kiknek előfizetésök
lejárt, annak megujitására felkéretnek.

ségtelenül
F áj dalom,

Hol a baj?
Hol kereshetni

rettentő

nek, h i d e g s é g n e k , mely a vallásos

közöny-

élet

mezején

a j e l e n b e n mutatkozik? H o l a b a j ? az ö r e g v a g y
az ifjú p a p o k b a n ? Meglehet, h o g y e z e k b e n is, a
lapok hasábjain.
világiakban.

illetőleg.

De a

minden j e l e n s é g

o d a mutat, h o g y a

katholikus nézet vett e r ő t a p r o t e s t a n t i s m u s világi

okát ama

miért tisztességesen

b a j a vallásosságot

rosz szellem, a téves i r á n y : ez a l e g n a g y o b b baj.

ki is k a p t á k

a magukét e

H o l a b a j ? É n azt m o n d o m , a

P e z s g ő életet t e r e m t e n i ' csak e g y ü t t e s

a k a r a t t a l lehet. A p a p mind igyekezhetik,
n a p p a l á t feláldozhatja, szépen és jól

éjjelét

prédikálhat,

m e g t e h e t a v a l l á s o s s á g felébresztésére,

r e n d é n is, mely szerint a vallás

csupán

a népnek

való. A felvilágosult p r o t e s t á n s férfiak e m a n c i p á l v a
érzik m a g u k a t a t e m p l o m b a j á r á s t ó l ,

emancipálva

s o k a n minden vallástól, m e r t u g y g o n d o l j á k , h o g y
az

csupán

a miveletlen

számára

házi k ö z g y ű l é s e k e n m e g j e l e n n e k

van. A z
ugyan,

egy-

az egy-

házszervezet erősítésére, fejlesztésére k ö z r e m ű k ö d nek m é g é s miért teszik ezt is ? N a g y l e l k ű
d o s k o d á s b ó l , tán a szegény népért,

mert

gona nép

s z á m á r a a vallást fenn kell tartani é s m e r t más-

az erköl-

felől a p r o t e s t á n s vallás a politikai s z a b a d s á g o t
is a p r o p a g á l j a . H a s z n o s szolgálat ez is kétségtelenül,
lélek m e g n e m mozdul é s a vallásos életre buz- mit lehetetlen a kellő m é r t é k szerint méltányolni.
csiség á p o l á s á r a mindent, h a a világiakban

gón, o d a a d ó l a g közre n e m m u n k á l : ott csak p a n g á s

D e a p r o t e s t a n t i s m u s ennél

lehet,

teszik néha

d e nem

élet. Mit tesznek a világiak m a

nálunk, é r t e m a kik

kiván.

Meg-

ünnepek

vagy

míveltek é s

valamely nevezetes e s e m é n y alkalmával megtiszte-

érteni tudják, h o g y mit kellene tenni, mit tesznek

lik az Ú r házát jelenlétükkel, mint a katholikus mél-

u g y a n k é r d e m a vallásosság

é r d e k é b e n ? Példát

t ó s á g o k a n a g y misék alkalmával. U g y a n a z az állás-

a d n a k a n é p n e k — tisztelet

a kivételeknek —

pont, u g y a n a z a divat, az egyik fényesebb, a másik

h o g y t e m p l o m á t elhanyagolja, Istenét elfelejtse és

e g y s z e r ű b b kiadásban. Bizony u g y tetszik nekem,

erkölcséről

mintha k o r u n k világi rendje,

Nem

felvilágosultak,

többet

azt is, h o g y a n a g y

a puritanismus

kellemes

szavak

életből v a n n a k átirva.
sülyedt

le nálunk

zománcát

letörülje.

ezek, d e azt hisszük, a z
Mivé

lett

a világiak

a vallás,

hová

kezében, a vallás,

protestáns,

azt a képet

protestáns és nem

tüntetné

zsidó t á r s a d a l o m m u t a t a k é s ő b b i
igaz m e g g y ő z ő d é s eltűnt s helyét

s

közöny, szintelenség, elvhiány

vagyont

é s életet

csupán politikai j e l e n t ő s é g r e

áldoztak?

devalválódott. Esz-

közzé törpült. Igen, a vallás a világiak
csupa eszköz

lett,

mely

csak

Értéke

farizeusok é s

s a d d u c j u s o k idejében, midőn a lélek kiveszett, az

melyből a dicső p r o t e s t á n s ősök életet merítettek
melyért

föl, melyet a

érzéketlenség,

váltotta fel, midőn

a vallás formalitás lett csupán, d e a melyet azért

szemében

m e g kellett t a r t a n i a törvényért, m e g kellett tar-

diplomatiai szem-

tani politikai indokokból. S z o m o r ú k é p ez. A hol

pontból t a r t a n d ó fenn. É s itt a baj. É s e b a j n a k

a lélek kihalt, a b e n s ő

f o n t o s s á g á t m e g m é r n i alig lehet. A rosz p a p két-

t ö b b é nem foly ki élő

f o r r á s elapadott,
viz, mely

onnan

a környezetet

PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS 1SKOTAI LAP.
megtermékenyítse, ott az élet nem tenyészhetik,
Vegyék figyelembe ezt világi férfiaink, és ha
csak panghat. Ezt vegyék figyelembe világi fér- azt akarják, hogy a vallás tovább is hasznot hozfiaink és hozzák vissza, kérjük, szivükbe a vállá- zon politikai téren és társadalmi uton is; ha azt
sosságot, mely minden magas míveltségük mellett akarják, hogy ama vívmányok, melyeket protestáns
is jól megfér ottan, mert különben egy szép elődeink vallásos lelkesültsége az egyházi és állami
napon csak arra fognak felébredni, hogy az a életben létrehozott, megőriztessenek és tovább fejvallás, mely honunk szabadságát három évszáz tessenek, ne mondják, hogy az a népnek való
vész-zivatarjai közt megvédette, többé nem szolgál csupán, hanem öltözzék fel Jézusnak tiszta és igaz
sem politikai, sem semminemű társadalmi érdek- j vallását mindnyájan, öltözzék fel szívvel és léleknek. H a fenn akarják tartani a testet, miért dob- kel, legyenek vallásosak, s mint mívelt és felviják ki a testből a szivet, mely a vérkeringés lágosult emberek fényeijenek világosságukkal a
központja f H a a társadalom földjét termékenynek
nép előtt és járjanak oly példával elől, hogy látakarják látni, miért temetik be a forrást, mely
ván ezt mindenek dicsőítsék a mennyei A t y á t ; ölazt öntözi? Mesterségesen nem lehet azt fenntar- tözzék fel a vallásosságot, mert e nélkül mind
tani, mit csak a szív őszinte érzése táplálhat, határozhatnak a gyűlésekben, mind szervezhetnek,
Elébb-utóbb megsemmisülés a következmény. A ' építhetik az egyházalkotmányt, az összeomlás
zsidó társadalom is kilökte magából a szivet s Damokles kardja fogja fenyegetni folyton, mert lélek
kebelében nem adott helyet a legnagyobb szívnek,
az mi megelevenít, tűz, a mi a gépezetet mozs viselnie kellett a végzetes sorsot, a felbomlás gásban tartva, munkáltatja.
keserű sorsát.

Péterji Dénes.

A gymnasiumok szervezete.
II.

A BERLINI Frigyes-Vilmos kir. gymnasium tanterve:
i.
Folyó
szam

Tantárgyak

Sexta

II.
Quinta

III.
Quarta

IV.
Untertertia

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Obertertia

Untersecunda

Obersecunda

Unter*
prima

Oberprima

összege :

O s z t á l y o k
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11. 1
12.
13.
14.
15.

Vallástan
Német nyelv
Latin
,
Görög
,
Francia ^
Héber
>>
;
Számt. Mathem.
Földrajz, Tört.
Természetrajz
Természettan
Philos. Propaed.
írás
Rajzolás
Éneklés
Torna

3
2
10

3
2
10
3

*
2
2

3
2
2

2
2
10
6
2

2
2
10
6
2

2
2
10
6
2

3
3

4
4

3
3
2

2
2
10
6
2
2
5
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2
2
10
6
2
2
3
3

2
2
8
6
2
2
4
3

2
2
8
6
2
2
4
3

32

2
- 1
32

2
1
32

i

23
3
2
2

25
q

28

2
2

2
2

1
1

1
1

1
1

30

32

32

32

32

34

30

30

32

Az órák

6

1

1
1

1
34

20
18
86
42
17
8
33
26
6
6
2
264

I

34

1
1

12
12

34 | 294

A berlini királyi Frigyes-Vilmos gymnasiumban az 1878/9-ik iskolai évben tanított tantárgyak sorozata.
A hetenkénti órák számát a táblázat mutatja.

Vallástan.

VII. oszt. Schiller Jungfrau von Orleans-ja, Lessing
Minna von Barnhelm-je, a Wallenstein trilógia. Szóbeli
előadások és fogalmazványok.
VIII. oszt. Schiller és Goethe tankölteményei,
1
Középfelnémet olvasmányok Wackernagel könyvéből, A
német irodalomtörténet rövid áttekintése 1500-ig. Logika,
\ Szóbeli előadások és fogalmazványok.
IX. oszt. Schiller és Lessing értekezései. Lessing,
Schiller és Goethe válogatott drámái. Az irodalomtörté'
net áttekintése 1500-tól az uj korig. Logika és Psychoj logia. Szóbeli előadások és fogalmazványok,

I. oszt. O-szövetségi bibi. történet Zahn bibi. története szerint. A katechismusból az I. főrész. Erkölcsi
mondások. Négy templomi ének (1, 88, 145, 657).
II. oszt. Uj szövetségi bibi. történet Zahn szerint.
A katechismusból a II. főrész. Erkölcsi mondások. 4
templomi ének (18, 157, 635, 800).
Latin nyelv.
III. oszt. A katechismusból az I. főrész katechetikai
I. oszt. Rendes név- és igeragozás-, a deponens
magyarázata. Ó-szövetségi biblia-ismeret történelmi réigéknek,
melléknév fokozásnak és számneveknek kivéteszeknek s néhány zsoltárnak olvasásával egyíitt. 4 templével,
Perthes
szerint. Rögtönzések és gyakorlatok.
lomi ének (67, 281, 573, 659).
II.
oszt.
Deponens
és rendhagyó igék, névmások.
IV. oszt. A katechismus 3. és következő főrészeinek magyarázata. Uj szövetségi biblia-ismeret. Jézus Accusativus cum inf., részesülői mondatszerkezet, Perthes
élete egyik synopt. evangelium után. 4 templomi ének szerint. Rögtönzések és gyakorlatok.
III. oszt. Corn. Nepos. Rendhagyó névejtegetés.
(43, 296, 630, 775).
Rendhagyó
igék különösen az összetettek. Conjugatio
V. oszt. Apostolok cselekedetei és egyes részletek
az egyház legrégibb történetéből. Szakaszok Pál könnyebb j periphrastica, elöljárók, kötszók Zumpt szerint. Mondattani gyakorlatok. Rögtönzések.
leveleiből. 4 templomi ének (191, 334, 388, 610).
IV. oszt. Caesar, bell. Gall. 1. VII. és válogatott
VI. oszt. A katechismusból a II. főrész katechetikai
részek
a többi könyvekből. Ovid átváltozásai. Esettan
magyarázata. Reformatio története. A választanok előZumpt
szerint. Rögtönzések és gyakorlatok.
készítő áttekintése. Itt és a következő osztályokban HaV. oszt. Caesar, bell. civile I, 26-tól végig, II,
genbach vezérfonala van bevéve.
23-tól
végig és III. Ovid átváltozásai. Idő- és módtan
VII. oszt. A ker. egyház története a reformatio
Zumpt
szerint. Rögtönzések és gyakorlatok.
előhírnökeiig. O-szövetségi biblia-ismeret és ó-szövetségi,
VI.
oszt. Az I. félévben : Cicero pro Rosc. Am,
történelmi, költői és prophétai könyvek olvasása.
(vagy
Cato
Major) A II. félévben: Cicero in Catil, I. és
VIII. oszt. A ker. egyház története a reformatiótól
kezdve. Uj-szövetségi biblia-ismeret és uj szövetségi ira- IV. és Sallust. conjur. Catil. (vagy Cicero pro Archia
toknak, nevezetesen János evangéliumának és a rómaiak- poéta és Sallust. bell. Jugurth.) Válogatott elegiak Ovidiusból. Nyelvtani ismétlések, infinitivus, participium,
hoz irt levélnek olvasása.
gerundium,
supinum Zumpt után. Rögtönzések és gyaIX. oszt. Az egyháztörténet áttekintése. A bibliakorlatok.
ismeret ismétlése. Hittan.
VII. oszt. Livius, mindegyik félévben két könyv
Német nyelv
XXI—XXX-ból. XXXVI. és XXXVII. és egyik Cicero
I. oszt. Willmann, Lesebuch aus Homer. Gerber- ezen 4 munkája közül: De Imp. Cn. Pomp., pro rege
ding, deutsche Gedichte. Az egyszerű mondat. Szava- ! Dejotaro, pro Ligario és Laelius. Virgil Aeneis I—-IV, A
latok, helyes Írásbeli gyakorlatok és írásbeli dolgozatok. mondattan ismétlése és a syntaxis ornata. Rögtönzések,
II. oszt. Willman, Lesebuch aus Herodot. Gerber- gyakorlatok és fogalmazványok.
ding, deutsche Gedichte. Szavalatok. A bővített és az
összevont mondat. Helyesírási g yakorlatok és írásbeli
dolgozatok elbeszélés után.
III. oszt. Willmann, Lesebuch aus Herodot. Gerberding, deutsche Gedichte. Szavalatok. Nyelvtan, terjedelmesebben ismételve. Dictatumok és fogalmazványok.
IV. oszt. Uhland- és Schiller-féle balladák és
románcok. Szavalati gyakorlatok. A mondat- és irásjel-tan
ismétlése. Fogalmazványok.
V. oszt. Voss siebzigster Geburtstag-ja és Luise-je,
Goethe, Hermann und Dorothea-ja. Szóbeli előadások és
fogalmazványok.
VI. oszt. Schiller Tell-je, Goethe Götz-e és Egmont-ja.
Szóbeli előadások és fogalmazványok.

VIII. és IX. oszt. A négy félév közül mindegyikben
Cicerónak egy irata (1. in Verrem IV. vagy V., 2 pro
; Murena, 3. pro Sestio, 4. de Oratore I. és III., 1. 2,
| 56—62 vagy de off.), valamint Tacitusból is egy rész
j (1. Annál. I., 2. Annál. II., 3. Hist. IV., 13-tól végig,
4. Germania), végre Horatius (mindegyik félévben egy
' könyv az ódákból, e mellett válogatott epodok, satirak
; és epistolák) vitatkozási gyakorlatok, fogalmazványok,
| rögtönzések.

Görög nyelv
III. oszt. Névragozás, melléknév fokozás. Advferbiumok, névmások, számnevek, tiszta ig-ék Franké után.
1
Olvasmányok Heller görög olvasókönyvéből. RögtönzéI sek és gyakorlatok.

IV. osz. Összevont, néma és folyékony igék Franké
szerint. Olvasmányok Jakobs elemi könyvéből. Rögtönzések és gyakorlatok.
V. oszt. /.a végzetíi és rendhagyó igék Franké
szerint. Xenophon, Anabasis I. és II. Homer Odyssea
IX. mint előgyakorlat. Rögtönzések és gyakorlatok.
VI. oszt. Esettan. Xenophon anabasisa a III. könyvtől kezdve évenként két könyv. Homer, Odyssea I—IV
és IX—XIV. Rögtönzések és gyakorlatok. Itt és a következő osztályokba be vannak véve: Seyfifert Hauptregeln és Bamberg, Homerische Formenlehre című tankönyvek.
VII. oszt. Az ige nemek, idők és módok. Lysias
XII. XIX. XXIV (más évben Lysias XIII. és Isocrates
Panegyr.) Herodotus (részletek VI—IX-ből) és Homer
Odyss. (V—VIII és XV—XXIV). Homerosi alaktan.
Rögtönzések és gyakorlatok.
VIII. és IX. oszt. 1 félév : Demosthenes 4. philippi
beszéde 2. és 3. Olynthosi beszéde és chersonesosi beszéde. 2 félév: Plató apologiája és Critonja és Phaedonjának kezdete és vége (vagy Euthyphron és Laches).
3 félév. 1. Olynthosi 5. 6. és 9. philippi beszédek vagy
egyes könyvek Thucydidesből. 4. félév : Plató Protagorasa. E mellett Homer Iliasa négy félévre felosztva
és mindenik félévben Sophoclesnek egy drámája (Antigoné, Oedipus, Electra és Ajas). Nyelvtani ismétlések.
Rögtönzések.

Francia nyelv.
II. oszt. Ploetz elemi könyve, 1—40 lecke. Rögtönzések s gyakorlatok.
III. oszt. Ploetz elemi könyve, 41—73 lecke. Rögtönzések és gyakorlatok.
IV. oszt. Ploetz elemi könyve, 74—94 lecke. Olvasmány-darabok. Rögtönzések és gyakorlatok.
V. oszt. Ploetz isk. nyelvtana, 1—23 lecke. Voltaire,
Charles XII. 1. könyv és a 2. könyv első fele. Rögtönzések és gyakorlatok.
VI. oszt. Ploetz nyelvtana, 24—38 lecke. Voltaire,
Charles XII. 4. és 5. könyv és a 8. könyv kezdete és
vége. Rögtönzések és gyakorlások.
VII. oszt. Ploetz nyelvtana, 39—78 lecke. Mignet
hist. de la révolution frangaise. Rögtönzések és gyakorlatok.
VIII. oszt. Nyelvtani ismétlések. Moliére, 1'Avaré
és Corneille, le Cid. Rögtönzések és gyakorlatok.
XI. oszt. Nyelvtani ismétlések. Seribe, la Camaraderie, les contes de la reine de Navarre és le verre
d'eau. Beaumarchais, le barbier de Séville. Rögtönzések
és gyakorlatok.

Héber nyelv.
VI. oszt. Olvasási és irási gyakorlatok. A nyelvtan
elemei, névmások, rendes declinatio és conjugatio. Névragok. Be van véve itt és a következő osztályokban
Gesenius nyelvtana.
VII. oszt. A declinatio és conjugatio ismétlése,

rendhagyó igék és nevek, számnevek. Gyakorlatok és
rögtönzések. Olvasmány Moz. 1 könyvéből.
VIII. és IX. oszt. Az alaktan ismétlése és bővítése.
A mondattan főszabályai. Gyakorlatok és rögtönzések.
Olvasmányok az ó-szövetség történeti könyveiből és a
zsoltárokból.

Mennyiségtan.
I. oszt. Számolás megnevezett egész számokkal.
Házi dolgozatok. Itt és a II. és III. osztályban Harms
és Kallius számtana van bevéve.
II. oszt. Tizedes és közönséges törtek. Házi dolgozatok.
III. oszt. Számtan : Ismétlés. A zárjelek alkalmazása.
Hármas szabály. Mértan : A szögek és egyenközök tana.
Házi dolgozatok.
IV. oszt. A 4 mívelet betűkkel. A háromszögek
egybevágása. A háromszögek és parallelogrammok területének egybehasonlitása a Pythagorási tantételig
Mehler és Meyer Hirsch után. — Házi dolgozatok.
V. oszt. Többtagú mennyiségeknek tényezőikre
felbontása. A külön nevezőjű törteknek közös nevezőjüekké változtatása; negatív számok.Elsőfokú egyenletek.
Négyzetgyökvonas. Területszámitás. Körtan Mehler és
Meyer Hirsch után. Házi dolgozatok.
VI. oszt. Általános hatványtan. Logarithmusok.
Első fokú egyenletek több ismeretlennel. Másodfokú
egyenletek. Sokszögek hasonlósága. Körkiszámitás Mehler
és Meyer Hirsch után. — Házi dolgozatok.
VII. oszt. Másodfokú egyenletek és az egyszerű
sorzatok. Sík háromszögtan Mehler és Meyer Hirsch
után. — Házi dolgozatok.
VIII. oszt. Egyenletek, binomi tan és sorzatok.
Tömegmértan. Gömbháromszögek Mehler és Meyer Hirsch
után. — Házi dolgozatok.
IX. oszt. A betűszámtannak a mértanra alkalmazása. Lánctörtek és határozatlan egyenletek Mehler és
Meyer Hirsch után. Mathematikai gyakorlatok. Hazi
dolgozatok.

Földrajz és Történelem.
I. oszt. Általános bevezetés a földrajzba. Európán
kiviili földrészek. Itt és a többi osztályokban Voigt földrajzi vezérfonala van bevéve.
II. oszt. Európa földrajza.
III. oszt. Földrajz : A mennyiségtani földrajz elemei
és az Európán kivüli földrészek. Történelem : O kor
Jáger segédkönyve után.
IV. oszt. Földrajz : Németország. Történelem :
Németország történetének első fele Dav. Miiller vezérfonala után.
V. oszt. Földrajz: Németországon kívül Európa
országai. Történelem: Németország történetének második fele Dav. Müller vezérfonala után.
VI. oszt. Keleti és görög történet. Ismétlések a
földrajzból, nevezetesen a mennyiségtani földrajzból is.
Történeti tankönyv itt és a következő osztályokban
Herbst segédkönyve.

VII. oszt. Római történet. Földrajzi ismétlések.
VIII. oszt. Középkor története. Földrajzi ismétlések.
XI. oszt. Uj-kor története. Földrajzi ismétlések.

Természetrajz és Természettan.
I. oszt. Nyáron : Egyes növények leírása. Télen :
Emlősállatok. Be van véve itt, mint II. és V. osztályban
Schilling vázlata.
II. oszt. Nyáron : Növényfajok. Télen: Madarak,
hüllők, halak, rovarok.
V. oszt. Nyáron : Növénycsaládok és a növénytani
rendszer. — Télen : Ásványtan és földisme.
VII. oszt. Általános természettan, a legegyszerűbb
vegytani tünemények Jochmann után.
VIII. oszt. Erőműtan. Delejesség és villanyosság,
Jochmann után.
IX. oszt. Hangtan és fénytan Jochmann után.

írás és Rajz.
I. oszt. Írás: Mindkét alphabetbeli egyes betűk
és főnevek. Rajz: Egyenes vonalak és egyenes vonalú
alakok könnyű architektonicus vázlatok, előrajzok után.
II. oszt. írás: Főnevek és mondatok, görög betűk.
Rajz: Ivvonalak. Ékítmények, levélalakok és edények
előrajzok után.
III. oszt. Iiajz: Vonalrajzok. A távlattan elemei.
Rajzok testek után, az emberi fej arányai.
IV—IX. oszt. Ékítmények és antik fejek rajzolása
gypszminták utan, távlati rajz ; árnyéklat; tájképek,
fejek és ékítmények rajzolása minták után; gépek
rajzolása.

Ének
I. oszt. Templomi énekek és dalok begyakorlasa
(egy hangra). Elméleti oktatás (hangjegyek, szünetek,
hangskálák).
II. oszt. Templomi énekek és dalok begyakorlása
(egy hangra). Az elméleti oktatás folytatása (Dur-hangskálák, hangközök).
III. oszt. Két hangra való dalok begyakorlása;
gyakorlatok a hangok eltalálásában. (Folytatólagos elméleti oktatás. Moll-hangskálák.)
IV—IX. oszt. Első ének osztály. Templomi énekek
és dalok begyakorlása (két hangra). Második énekosztály :
Templomi énekek, motettek, zsoltárok, karénekek és
dalok begyakorlása (négy- és több hangra).

Torna.
A tornázás előmenetét s osztályonkénti óraszámát
az értesítőből meghatározni nem lehet, mert az egyszerűen a mult évi értesítőre utal, mely nincsen birtokomban.
Közli

Török Pál.

ISKOLAÜGY.
A magyar gymnasiumokban használt tankönyvek jegyzéke, 1878/9-ik isk. év végéig.
{Vége.;)

Földrajz.
Batizfalvi I. A földrajz elemei 187.1.
Bellinger : Mathematicai földrajz.
»
Ó-kori földrajz."
Bell inger-Fényes: Földrajz.
Berecz : Mennyiségtani földrajz.
Bertalan fi :
»
»
Brassai-Kovácsi:
A föld egyes részeinek földirati
ism. 1870.
Brassai-Buzogány : Term. földrajz polgári része 1872.
Brózik : Mennyiségtani földrajz.
Császár : A csillagos ég.
Erdélyi: A magyar állam földrajza.
Eauke-Környei:
Egyetemes földrajz (3 rész.)
Hunfalvi J. Földrajz a középiskolák számára (4 rész.)
Kaszap A. Egyetemes földrajz.
Laki I). Európa földrajza.
„
» A világ részek földleírása.
Lentényi: Mennyiségtani földrajz.
Mihályji: Magyarország földrajza.
Miiller: Physic. Astronomiae.
Pütz-Hódoli: Összehasonlító földrajz.
Rajcsányi: Magyarhon földrajza.
Requinyi G : Európa földrajza.
Ribáry: A magyar királyság földirata. 1877.
»
Egyetemes földirat (2 r.).
Róth S. Mennyiségtani földrajz.
Salamin-Linkess : Mennyiségtani földrajz.
Scholtz: Az osztrák-magyar mon. földrajza.
Schwicker I. Alig. Geographie.
» Természettani földrajz.
» Európa Ázsia, Afrika, Amerika, Ausztr.
földrajza.
Szabó J. Természettani földrajza.
Szivós M. Egyét, földirat 1871.
I isontai: Európa összehasonlító földrajza.
„,
A magyar állam földrajza. '
Egyetemes földrajz. (2. r.)
Clerven FI. A magyar kir. földrajza.
Hunfalvi J Mathematikai földrajz.
dablonszki: Az osztrák-magyar monarchia leirasa.

Mathesis:
Abel K: Mértan.
Adám\ Logarok.
Arányi B. Sikmértan 1877.
» Algebra.
»
» Általános számtan s algebra.
»
» Elemi mértan.
»
» Tömör mértan.
virányi-Domokos: Elemi mértan.
Bajusz M. Elemző tértan a lapban 1870.
Bónis I\. Algebra.
Corzán Av. Gábor : Betűszámtani példatar. Bp., [867.
< 'sászár K. Algebra.
»
» Geometria,
Homokos : Háromszög mértan.
Kriesz F. Alaktan, tér alaktana.

Kroymann: Mennyiségtan.
Kommenovich: Algebra 1872.
,
Mértan.
Lutter N: Közönséges számtan.
» A mennyiségtan elemei.
„
, Betű számtan.
,
» Mértan.
»
» Logarith. tabellái.
»
Mennyiségtan.
Macek : Logarithmusi tabellái.
Mauricz R: Közöns. Számtan (2 füzet) 1874.
» Algebra.
Mocnik: Betüszámtan 1874.
Mértan.
3
»
Számtan s Algebra.
»
A mértan elemei.
Mértani nézlettan.
a
Számítás tan. 1876.
>5
Számtan.
2
Mocnik-Arenstein : Algebra.
j,
»
Mértan.
Mocnik-Klamarik : Algebra.
»
»
Mértan.
»
»
Algebra s számtan.
Mocnik-Szabóky: Számtan 1876.
,
Mértani nézlettan.
s
»
,
Arány számok.
»
»
Mértan.
Mocnik-Szász 1 Számtan.
»
Számítás tan.
8
Schröder: Vezérfonal (2 r.)
Szampfel: Logarok.
Szabó I. Szemléltető alaktan.
j, Nézleti mértan.
s
Szabóky : Számtan.
Mértani nézlettan.
s
Szász K. Számtan, számítás tan.
Wittstein-Bajusz : Szerszám és szeglet m. táblák.
Zsindely I. Mértan. S.-Patak.
Hieser: Rajzoló mértan.
Kriesz : Ábrázoló mértan.
Kónig Gy: Bevezetés a felsőbb algebraba.
Martus H: Mathem. feladatok.
Suppan V. Ábrázoló geometria.

Természettan:
Abl A : Kísérleti természettan.
» Pótfüzet.
s
Domokos : Kísérleti természettan.
Fehér J.
»
s
Greguss:
Greguss-Berecz: Kísérleti »
Heller A.
»
>}
KJ •iiger-Zsindely: A természettan alapvonalai. 1873.
Kunzek-Abt: Természettan.
Pisko'Ferenc:
x
Ptsko-Aujeszki
x
»
% -Ferenczi:
, -Kühn :
»
»
>; - Salamin :
Schubert: Természettan 1876.
Stewart-Müller:
Természettan.
Zsindely 1. Természettan 1877. S.-Patak.
Kohn Gy. Kísérleti természettan 1775.
Kont Gy. A természettan elemei.

Természetrajz:
Borbás: Növénytan.
Dapsy : Növénytan.
»
Geologia alapvonalai.
Dorner : Ásványtan 1876.
,
Állattan 1874.
»
.Növénytan 1874.
Fábry: Állat- és növénytan.
Fellöcker: Ásványtan.
Fillinger: Ásványtan 1875.
»
Növénytan és állattan.
Hanák : Természetrajz.
Hazslinszki: Magyarhon viránya.
Koch : Ásványtan.
»
Ásvány- s földtan.
Kriesch : Természetrajz elemei.
Kriesch-Koch : Természetrajz elemei.
Ásvány- s növénytan.
>y -Simkovics:
Kutner: Állattan növény- s ásványtan.
Linkess: Növénytan.
Mihálka : Állat-, növény- s ásványtana.
»
-Beyer: Ásványtan.
„
-Fillinger: Állattan.
-Madarász E: Ásvány- s növénytan.
Papp: Állattan.
;>
Fapp 1: A természetrajz elemei.
,
» Ásvány növény s állattan.
Pokorny. Ásvány, növény s állatország természetrajza
Pokorny-Dékány : Állattan.
lloth S: Ásványtan.
Simkovics: Növénytan.
Soltész: Állat-, növény- s asvanytan.
Szabó I. Ásványtan elemei.
Szécskay : Ásványtan.
Varga I. Ásvány-, allat- s növénytan.
Thomé-Borbás: Növénytan.
„> -Paszlavszky: Állattan.
Wissingsr K: Ásvány, kőzet s földtan.

Vegytan.
Balló M. Elemi vegytan.
Bierbauer:
»
»
Dékány :
»
»
Greguss:
»
»
Koos G.
>,
»
»
Kruesz Fehér: »
Roscoe Lengyel»
»
^
-Müller: »
»
Sajóhegyi:
»
»
Schlichting:
»
»
Fehér Ipoly. A vegytan rövid vázlata 1875.
alapvonalai.
Say M. A vegytan alapvonalai.
Schwartzer V. Általános vegytan 1876.

Philosophia
Beck-liohrer: Bölcsészeti előtan.
, -Greguss : Tiszta logika.
Dittes-Gyertyánji : Logika.
Fekete: Gondolkodástan.
Fortlage : Lélektan.
Lindner-Klamarik : Logika.
Mihályi K. Bevezetés a bölcsészetbc.
Öreg J. Gondolkodástan 1877.
Pauer J. Logika s lélektan.
Purgstaller : Gondolkodástan

Varga 1: Lélek- s gondolkodástan. 1873
Vandrák / : Logika s lélektan.
Überweg-Sigwart. Gondolkodástan
Zimmermann-Riedl:
Lélektan.
Összeállította

Békési

Gyula.

debreceni gymn. igazgató.

Tanítóképző és népiskola.
A kik nevelésügyi szaklapokat olvasnak, azok
előtt nem uj az az eszme, miszerint az egységes, erőteljes fejlődés céljából igen szükséges volna a népnevelés fentirt két főtényőzéjét szorosabb kapcsokkal egymáshoz fűzni. Egy mederbe kell gyűjteni azon erőket,
melyek egy célra törekesznek, hogy hatásuk nagyobb,
tartósabb és gyümölcsözőbb lehessen.
Nemcsak az a jc származnék az eszme megvalósításából, hogy az egyesült erők nagyobb hatalommal
törhetnének előre az akadályok között, hanem származnék mind az a jó, a mit az egyéneknek egymásra gyakorolt kölcsönös hatása eredményez. Mind a két fél
tökéletesednék általa. Az iskola csak ezen huzamosabb
s folyton tartó hatás alatt lenne képes igazán megemészteni azt, a mit a tanítóképző részéről magába fogadott;
emez pedig az iskolát folyton szemügyre véve, benne
képes a tápanyagot a legmegfelelőbb módon elkészíteni
s a legcélszerűbb alakban feladni.
Épen azért már több izben megpendült itt ott ez
a gondolat s hozzá értő szakj-érfiak — falusiak és városiak — tűnődtek megvalósításának útja módja felett. A
soproni tanítóképző igazgatósága tehát, a mely, mint
Bognár Endrének az Egyh. s Isk. Lap mult évi 50-ik
számában megjelent cikke folytán értesülök, indítványba
hozta, hogy a tanítóképző a népiskolákkal szorosabb
viszonyba lépjen, számos ügybuzgó tanférfiu óhajtásának
felelt meg.
Miért kellett tehát ezen fellépés, ezen indítványozás forrását máshol: homályos, ködlepte, barátságtalan
vidékeken keresni ? Ha mindenki, legalább a hozzáértők,
tudják, honnan fú a szél, mikép szánhatja valaki magát
arra, hogy annak eredetét titkos barlangok rejtekeiben
fedezze fel ? Bognár Endre fentebb említett cikkében e
munkára vállalkozott. És ámbár csak gondolja, hogy ő
találta meg az indítvány igazi o k á t ; azért nem tartózkodik egyenesen kimondani, hogy megtalálta, és egy
súlyos vádat sújtani azon tanári kar fejéhez, mely a prot.
egyháznak ama drága intézetet mind e mai napig oly
karban tartotta, hogy ez az állami intézetekkel nemcsak
kiállja a versenyt, de bizonyos tekintetben utólérhetlenűl
maradt.
Pedig a tanítás és nevelés oly nehéz feladat, hogy
a ki csak némi eredményt képes e téren felmutatni,
elismerést érdemel. Csak a ki azon tiszta öntudatot hor.
dozza keblében, hogy a nép erkölcseinek nemesítésében
legalább is ugyanannyit fáradozott, csak az érezheti ma«
gát felbátorítva és feljogosítva arra, hogy e gondterhelt

napszámosokat csendes, hangyaszerű munkásságukban
háborgassa. S az is csak akkor, ha vádjai valóban alaposak.
Vallástalanok s egyháziatlanok a mi tanítóink. Igaz,
hogy vannak olyanok a tanítók közt, de mennyien vannak a világiak, a míveltek és az írni olvasni nem tudók közt és maguk a papok közt! Általános ez a baj.
S a kik csak egy kicsit gondolkodnak, tudják egészen
határozottan ezen baj forrását is s nem jutna eszébe
egy gondolkodónak sem, még a csak alig műveltek közül sem, egy intézetet vonni azért felelősségre. Hazánk
nevezetesebb protestáns iskoláinak nagy részét volt szerencsém többé kevésbbé megismerni és azt mondhatom,
hogy egyik intézetben se fektetnek nagyobb súlyt nemcsak a vallásosságra, hanem épen különösen az egyháziasságra, mint a soproniban. De ha már felelősségre
vonásról van szó, fegyelmetlen seregért a vezért, tudatlan és neveletlen gyermekekért a tanítót, a vallástalanság- és egyháziatlanságért pedig egyedül csak azokat
lehet felelősségre vonni, a kik annak őreiül vannak rendelve. Ha azok körében nem történik semmi, miből
vallástalanság párái származhatnának, akkor lehet és
szabad másokra panaszkodni.
Ezt az ügyet amazzal összekeverni nagyon kár volt.
Az iskolának a tanítóképzővel szorosabban kell összekapcsolódni, az bizonyos, de nem másért, mint azon célért,
melyet fentebb említettem. Azt tapasztalták már régen mind a tanítók, mind a tanítóképző tanárok — és
pedig nemcsak a soproniak, — hogy míg egyrészt a
tanítóképző nem mindig kap elég hiteles és gyors értesítést azon változásokról, melyek időnként a népiskolák viszonyaiban, körülményeiben és általában a vidéki
tanügyben végbe mennek, úgy másrészt a kilépett növendékeknek csak 2—3 év múlva is igen kevés, igen
felületes, mondanám semmi tudomásuk nincs azon haladásról, melyet azon idő alatt a tanítás és nevelés ügye
tett. Nem képesek a tanügy fejlődésével lépést tartani.
És ez nem az ő hibájuk, hanem a körülményeké. El
vannak zárva az irodalomtól; el egymástól. A megjelent szakművekről, újonnan feltalált módszerekről, tanszerekről, tanügyi mozgalmakról, intézményekről, tanítóképzők és iskolák uj berendezéséről, gyermekkertekről,
óvodákról, menházakról stb. stb. csak igen későn s akkor is igen hiányosan értesülnek.
Aztán ismeretes dolog az is, hogy a tanitó tapasztalatainak csak úgy veheti hasznát, ha azokat tiszttársaival közölheti és felettük eszmét cserélhet. Ez után
származnak a tapasztalatokból legéletrevalóbb elvek. A
tanítói értekezletek, évenként csak egyszer tartatván,
úgy látszik nem elégségesek e célra úgy a hogy eddig
ülésezni szoktak. Az volna szükséges, hogy a tanítók,
hacsak hármanként négyenként is minél gyakrabban
összejöjjenek. Alkalom adassék nekik egymás iskoláit
látogatni, saját szakkérdéseik felett vitázni, egymás véleményét meghallgatni s ez úton egymástól tanulni. Ez
által fejlődnék még inkább keblükben a szakkörük iránti

meleg érdeklődés, hivatásuk fontosságának érzete, komoly buzgóság, és önfeláldozó szeretet azon kötelességek iránt, melyek hivatalukból származnak. Egy szóval
tanügyi közszellem az, a mit ébreszteni kellene, mire
nézve szükséges, hogy a tanítói karnak egy központja
legyen, melyre támaszkodhassék, melyből az a közszellem, mint forrásból, táplálékot szívhasson. És a legtermészetesebb központ valamely vidék tanítói karára nézve a
tanítóképző.
Az volna most már a kérdés, mimódon lehetne
közszellemet ébreszteni a tanítók között r Mindenek előtt
el kell haritani útból az akadályokat. Es ilyen akadály
az, hogy a tanítóktól egyáltalában meg van vonva az
alkalom egymás iskolait látogatni és egymás tanítását
megbírálni- Az iskolavizsgálók tudtommal nem tanítók,
sőt nem is tanférfiak. Es ez oka, hogy a jelentések az
iskolákról — mint azt volt alkalmam tapasztalni — hemzsegnek a semmit mondó felületességektől s igen gyakran valótlanságokkal teljesek. Hiszen régi igazság, hogy
a biralónak legalabb ugyanannyit kell tudni, mint a
mennyit tud az, a kit megbírál.
Németországban már régen érvényben van az az
elv, hogy a tanfelügyelők okvetlen tanférfiak legyenek.
A porosz országgyűlés még 1863 márc. 24-én kimondotta ezt az elvet. Es nálunk is mennyit ostromolták
már azért a kormányt, hogy tanfelügyelőink egyáltalában képtelenek arra — tisztelet a kivételeknek, — hogy a
tanitó működésének lényegéről ítéletet mondjanak.
Nem egyéni vélemény tehát, hanem általában a
tanügy fejlődésének követelése, merném mondani sine
qua nonja az, hogy az iskolák vizsgálásával, a tanitók
felügyeletével határozottan szakképzett, s a tanügy
- fejlettségének színvonalán álló tanférfiakat kell megbízni.
Csak ily egyének képesek az iskolában minden látnivalót szemügyre venni, azt alaposan megítélni s a tanitó működéséről alapos véleményt adni. Az ily véleménynyel szemközt a tanitó védelmezheti magát ; tudván,
hogy azt, a mit mond saját védelmére, bírálója megérti,
felfogja és ha igaza van a tanítónak, a vizsgáló méltányolni fogja azt, ha nem, tud ellene oly érveket felhozni,melyeknek helyességét a vizsgált is kénytelen elismerni,
így nyernek a tanitók lassanként ösztönt még melegebb
érdekeltséggel munkálkodni azon a téren, melyen eddig
is, hála tanítóképzőink buzgóságának, nem csekély eredménynyel munkálkodtak. Mert hogy a népnevelés különösen Dunántúl 10—15 év óta óriási mérvben terjedt és
fejlődött, azt csak azok nem látják, kik elmaradtak a
kortól vagy látni nem akarnak. így fejlődhetnék tanítóink között saját kebelükből, nem idegen vagy felső
befolyás következtében valódi protestáns közszellem. Es
ha ez létrejött, ne aggódjunk, fog az találni magának
utat és módot arra, hogy gyúpontjával érintkezzék és
abból fényt, világot és éltető meleget szívjon.
Indítványba hozza Bognár Endre, hogy egy uj iskolai lapot indítsanak meg. Ez is régi terv már Sopronban. Régen töprenkednek rajta, bizonyosan tudom,

hogy évekkel ezelőtt mar munkatarsakat is gyűjtöttek,
sőt munkák is érkeztek be a megjelenendő lap számara.
De a főakadály, — a pénz kérdése — mindeddig legyőzetlenül maradt s hiszem ugy is fog maradni. Azon eljárásra, melylyel Bognár Endre akar előfizetőket gyűjteni,
fejcsóválva fogják mondani igen sokan: lehetetlen hogy
ez az inditvány az alkotmányos szabad magyar földön
s az autonomikus protestáns egyház kebelében született meg.
De vajon szükségünk van-e arra a lapra: Van elég
egyházi és iskolai ügyekkel foglalkozó lápunk, miért
kellene Dunántúlnak még egy külön Tanítóképző intézet és népiskola-összekapcsoló közlönyét megindítani.
Az erők el forgácsolása csak gyengít. Ellenkezőleg, összpontosítsuk erőinket egy már meglevő s tekintélyes lap
fenntartására, tegyük azt egyházunk valóságos orgonanumává, az legyen — legalább egy-egy kerület — egyházi életének fris életerőtől dagadó litere. Es itt nagyon
sokat tehetnének lelkészeink. Igyekezzenek oda hatni,
hogy arra a megválasztandó organumra legalább a népesebb, a 4—5 sőt még több tanítót számláló anyagyülekezetek leányaikkal együtt előfizessenek. A lap számai
minden évben gondosan bekötve az iskolai könyvtárba
letétessenek. Igyekezzenek oda hatni, hogy a világiak
is, a nép is olvassa azt a lapot s ismerkedjék meg egyházi viszonyainkkal. Ignoti nulla cupido. Az egyház iránti
közöny bizonyosan érdekeltségnek fog csakhamar helyet
adni, csak akarni kell. így nem történhetik meg az, a
mit szomorúan tapasztaltam, hogy nem eldugott falukban, vagy istenhátamögötti pusztákon, hanem városban
levő egyháziak nem tudták mikor volt vagy lesz egyházkerületük évi közgyűlése. Factum.
Fájdalom, egyháziatlansag veszedelme van rajtunk.
De nem siránkozás, panaszkodás által, különösen olyanok
miatt, melyeknek igazi okát szeretnők eltakarni, nem
egymás boszantása által fogunk azon segíteni. Tegyünk !
Hass, alkoss, gyarapits, az eredmény nem fog elmaradni.
Adjunk tanítóinknak alkalmat, hogy fejlődhessenek, gyarapodhassanak és ők fognak gyarapodni minden jóban.
Sas János.

TARCA.
Széttekintés a halotti beszédek mezején.
A lefolyt évben a temetkezési módról való vitatkozás egyházi lapjainkban majdnem egészen elhallgatott.
Az utolsó hónapokban megjelent gyakorlati lapok hoznak vasárnapi, ünnepi, keresztelési, esketési beszédeket, de halottiakat nem. Csak halotti imák jelennek meg
bő számmal. Szeretem hinni, hogy nem azért, mert a
legközelebbi múltban reájok alkalmazott „dicsbeszédek'1 -íéle
megnevezés hozzájok ragadott kitörolhetlenűl, hanem
azért, mert hazai protest. irodalmunk gazdagon el van

látva halotti beszédekkel. Vannak ilyenek Fábiántól, I
Gyöngyosytől, 1 leiszlertől, Illyéstől, Kozmatói, Lakatos- !
tói, Lukácstól, Mak'áry Papptól, Margócsytól, Papp
Károlytól, Révész G.-től, Tompától, Péterffytől, találhatók a gyászesetekre vonatkozó papi dolgozatokban,
és a különféle esetekre vonatkozó papi dolgozatokban
szintén.
Mellékesen azonban legyen szabad megemlíteni,
hogy én részemről a halotti predikátiókat sohasem nevezném el »dicsbeszédeknek,* még akkor sem, ha tartalmuk csakugyan nem allana másból, mint túlságos
dicsérésből. Nem különcködésből ; sem nem azért, mert
már a latin közmondás is azt tartja, hogy »de mortuis
nil nisi bene,(< hanem azért, mert a lehető legbővebb
nyájasság mellett a gyászbeszédekben akaratlanul oly :
dolgokat is érintünk, melyek keserűségüknél fogva az ,
édesgetést kellő mértékben ellensúlyozzák.
Különben nem is képzelhetek magamnak oly protest. gyakorlati lelkészt, ki azon kellékről, melyek egy
gyászbeszédhez megkívántatnak, alapos tudomassal nem
bírna. Hiszen még theologus-korunkból emlékezetünkben
van, hogy e kellékekről például Hűffel Lajos, a néhai
bádeni praelatus, így szól : »A szónok állapodjék meg
az elhaltnak mindennapi körülményeinél és ovakodjék
minden tüzetesebb észrevételek- és megjegyzésektől, legyenek azok előnyösök vagy hátrányosak. A halotti
prédikáció sohase legyen a szó teljes értelmében az elhunytnak jellemrajza, mert igen sok dolog nagyon bizonytalan, kockáztató színben tűnnék fel, a lelkésznek
pedig mindig igaznak kell lenni. Ha a hallgatók a kimúltnak életviszonyait jobban ismerik, mint minőknek a
lelkész azokat ecseteli, akkor a lelkészi hivatás tekintélyéből mindig veszt, és a gyászbeszéd a megvesztegetésen megvásárolt hizelgéshez hasonlít. De még gondosabban tartózkodjék a lelkész a feddéstol mint a dicséréstől, és sohasem ítéljen el valakit. A legjobb ember
Isten előtt bűnös ; de a legnagyobb bűnösnek is nyitva
áll még egy út az isteni kegyelemhez és a lelkész soha
sem bíró. Leginkább pedig kerülje a lelkész a finom, és
takart célzásokat, mert azok mégis megértetnek és épen
úgy sértenek, mint a leplezetlen elitélés, azon felől még
a lelkészre a csalfaság és gyávaság színezetét hárítják.
Mindenek előtt oda törekedjék a gyászszónok, hogy
hallgatóit a muló, érzéki világ fölibe, az Istenhez és
azon jobb léthez, melyet mindnyájunk reménylünk, felemelje. Ebben fekszik a legerősebb vigasztalás a gyászolók és a legjobb épülés a többiek számára. Ajánlhatni e tekintetben a következő thémákat: Mily lelkületre kell szert tennünk, hogy a földi életből való elköl- ;
tözésünk vidám legyen; hova vezéreljen minket azon
gondolat, hogy minden léptünkkel sírunkhoz közeledünk ;
mily fontos ama meggyőződésünk, hogy a halál valódi
életünket legkevésbbé, sem szakítja félbe; a jó embernek halála. A halál álom; mily édes az elhúnytnak
nyugalma; miért sirtok ti ? Te boldog vagy, néked
igen jó dolgod v a n ; a keresztyénnek vigasztalása ked-

vesei sírjainál; mi viszont látjuk egymást ; ő elvégezte
dolgát; atyám házaban sok hajlék van; hol vannak,
kiket siratunk r az elhunytnak szava a hátramaradottakhoz ; az élet mulandó ; a halál gyermekeinknek — aggjainknak legjobb ellátása; a halál csak átváltozás; a
kötelességszerű határ, melyet halottaink feletti fájdalmunknak szabnunk kell.*
Azonban nemcsak hogy ezt tanultuk, hanem ha
az idevágó ujabbkori műveket olvassuk, tapasztaljuk,
hogy halotti beszédeinkre nem igen illik a „dícsbeszéd"
elnevezése. Akár a hazai gyászszónokok műveit, akár a
német gyakorlati egyházi irodalom terén egy Oemler,
Reinhard, Dietsch, Lang, Veillodter, Friedrich, Ohly és
Florey dolgozatait nézzük, meggyőződhetünk, miszerint
ezeknek halotti prédikációiban a dicsérés épen nem képezi a főtartalmat.
Volt ugyan egy kor, hol az általam kifogásolt megnevezés teljesen reájok illett a halotti beszédekre. Előttem fekszik egy német halotti predikatiós könyv 1680
ból egy lipcsei paptól, melyben minden egyes dolgozat
nem más, mint dicsbeszéd a szó legteljesebb értelmében. Mégis az abban előforduló beszédek igen figyelemre méltók, még pedig hosszúságúkra nézve.
Bátorságot veszek magamnak e könyvből egy némely helyet idézni. Itt van többek közt egy gyászbeszéd ezen thema felett : »Juristen, gute Christen.* A beszédnek, iletőleg annak, ki felett a beszéd mondatott,
teljes címe így hangzik: Juristen, gute Christen, bei
christlicher Leichenbestattung Herrn Nicolai Creusels,
der Philosophie und beíder Rechten fürnehmen Doctoris, des Chur- und Hochfürstl. Sachs. Ober-Hofgerichts
und Juristen-Facultát ansehnlichen Assessoris, des kleineren Fürsten Collegii Collegiati, der Universitát wohlverdienten Syndici und weitberühmten Consulentens in
Leipzig, den 13. Augusti An. 1676 in der Paulini-Kirchen aus Prov. IIX. 15—16. az exordium 7 lapra, az
egész beszéd 28 lapra tetjed ; az utána következő élet
rajza az elhunytnak pedig 3 lapot foglal el, tehát a beszéd és az életrajz 38 lapot vesz igénybe.
A bevezetés így kezdődik: „Minthogy Barák és
Debora szép diadal- és öröménekükben többek közt a
juristák és törvénytudókról a következőt éneklik : Machirból fejedelmek jöttek és Sebulonból kormányzók lettek
az irótoll által (Jud. V. 14.), mi erről ez alkalommal
méltán megemlékezünk, mert az, kinek most az utolsó
tiszteletet adunk, szintén az irótoll által kormányzóvá
lett. . . .
Együtt vagyunk ennélfogva, hogy a boldogultnak
dicsőítésére és saját épülésünkre a szentírásból egynémelyeket meghallgassunk. Ezt annál inkább tesszük,
mert igen szép két szó az, melyet Barák és Debora a
jogászok megnevezésére használnak. Mechokekim alatt
értenünk kell a törvényhozókat és bírákat, úgyszintén a
jeruzsálemi udvari főtörvényszék és a jogi facultás híres
ülnökeit, melyekre ősatyánk Jákób (Gen. XLIX. 10.)
is utal.
.
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Moschechim pedig majdnem azonos a nálunk diva- j „Mert mi sóhajtottunk mint a galambok, várván az igaztozó secretarius névvel, mert tulajdonképen oly embert ságot, mely nincs itt, óhajtván az üdvösséget, mely tájelent, ki valamit kiterjeszt vagy tovább von; a mint vol v a n / Vagy pedig a mint Nahumnál írva van II 7 :
Rabbi Salamon Aben Melech az ő Michaljophiban is „A szüzek sóhajtani fognak, mint a galambok.* Hasonmondja, hogy a secretariusok és Írnokok Moschechim-ok- lóan a boldogult is mondja : Én galambként turbékolnak neveztetnek, mert — Schemmoschechim eth-hahet tam, sóhajtottam, jajgattam. 4 Hogy pedig ez mit jehal hassepher — irónukat és irótollukat a könyvön vagy lentsen, azt kedveseim az Úrban ! tüzetesen megtudhatpapíron tovább vonják.(< Végződik pedig az exordium tuk az ő halotti szövegéből, melyet még életben volt,
emigy: „Ez a textus tartalma. Ha most már egy elő- sajátkezűleg felirt.®
kelő, derék és különösen egyetemünk körül szerzett
Es mily tömérdek sok az idézés ezekben a beszénagy érdemekben gazdag jogász temetésére egybegyűl- dekben. A szerző például arra nézve, hogy az utoljára
tünk, kiről azonfelül vallhatjuk, hogy nem tartozott a érintett beszédében az elhunyt nőt helyesen hasonlítja
rosz keresztyénekhez, hanem feleinek jó lelkiismerettel össze a galambbal, Sz. Bernátból ezt idézi : „Quod agmint hü consulens és ügyvéd szolgált, és magas hivata- nus in animalibus, hoc columba in avibus est. Summa
laiban, melyekre Isten őt meghívta, dolgait becsületesen utriusq. inocentia, summa mansvetudo, summa simpliciteljesítette, mondhatjuk, hogy ő dicséretet érdemel, bár tas. Quid enim sic alíenum ab omni malitia, sicut agnus
nem volt képes mindenkit kielégíteni, miután ezt senki & columba. Nocere cuiquam nesciunt, laedere non nosem bírja, mert minden syndikusnak lesznek oly ellen- verunt.* Lucretiusból :
ségei, kik vele megelégedve nincsenek. De elég, ha
„Pluma columbarum quo pacto in sole videtur,
Istenének lelkiismeretesen szolgált. így tehát kötelességQuae sita cervices circum collumque coronat.
szerű dicsőítésére és minden ügyvédnek figyelmeztetésére
Namque alias fit uti claro sit rubra pyropo,
Interdum quodam sensu fit uti videatur.
és vigasztalására szövegünkből be akarjuk bizonyítani,
Inter caeruleum virides miscere smar.igdos*.
hogy: Ügyvédek jó keresztyének ; mutatja ezt jó keresztyén hivatásuk; jó keresztyén teendőjök ; jó keresztyén
Idézi a Filóból a galamb leírását görög nyelven
kötelességtelj esitésök.(<
s eképen alkalmazza: „Ily bájoló alakot lát e szerint
E három résznek fejtegetése megy aztán 1095-iki minden hivő lélekben az abba szerelmes Istenfiu, kívánván, azt közelebbről megtekinteni, hogy rajta gyönyörlaptól egészen az 1138-ki lapig.
Van továbbá egy halotti beszéd egy 80 éves ke- ködjék és azt mondja neki: „mutasd nékem alakodat/
Ingadozás nélkül állíthatni, hogy oly dicsérések,
reskedő felett; ez az 1676. év sept. 10-én lett tartva;
themája: „Az élet nyomorúsága, 4 Jób VII. 14. szerint; mint az érintett gyászbeszédekben szerepelnek, jelenlegi
terjed 1145. laptól 1194. lapig. Egy szorgalmas theo- \ halotti prédikációinkban nem fordúlnak elő. Mégis sologus felett, mely 1676. év október 9-én tartatott; the- kat tanulhatunk azokból. Mindenek előtt azt, hogy az
mája: „Ein rechtschaffener Studiosus theologiae'; terjed J akkori idő kívánalmainak megfeleltek és a gyászolókat
1199. laptól 1288. lapig; Egy tisztviselő nejéről, tar- úgy, mint a semleges hallgatókat, kielégítették, áhitatatott 1678. aug. 25-én a LVII. zsoltár 2—3. alapján e tossághoz és egyháziassághoz szoktatták. Tanulhatjuk
themáról : Eine liebe Taube; részek : 1) ihre liebliche belőlök továbbá, hogy az akkori prédikátorok által feGestalt; 2) ihre begierige Zuflucht, die sie in Feldlöcher lette fontosaknak tartattak, mert különben kidolgozáund Steinritzen nimmt; 3) ihre süsse Stimme, die sie sukra nem fordítottak volna annyi időt és oly csudálatos
hören lásst/ Bevezetve van e thema a szöveghez kö- szorgalmat. Ha tekintjük, hogy átlagosan véve egy-egy
vetkezőleg : „Miután e kedves, jámbor asszonykát, siri beszédben közel 300 idézés fordul elő, okvetlenül mondnyugalmara elkísértük, kiemelhetjük, hogy annak bizo- hatjuk, miszerint egy ily beszéd szerkesztése legalább
nyosan titkos bajai és panaszai is voltak, melyekről is egy heti megfeszített munkát vett igénybe és elmonéletében nem ütött nagy zajt; most azonban miután Isten dásuk közel 3 órát kivánt. Tanulhatjuk végre — legszenvedéseinek véget vetett, azt kívánja tőlünk, hogy alább én részemről — hogy az akkori lelkészek több
bajairól szóljunk és prédikáljunk és az ennek alapjául tudományossággal birtak például nálamnál, mert a bibliát
szolgáló szöveget maga tűzte ki. E szövegből gyanítva tudták eredeti nyelveiben, miután az idézések mind
a magányban viselt és 'űrt bajait legrövidebben és leg- előbb héber és görög nyelven vannak adva s csak
találóbban úgy fejezhetjük ki, ha Ezekiás eme szavaival aztan németre fordítva. Ezenkívül jártasok voltak e
aképen élünk, mintha azokat a boldogult intézné hoz- lelkészek az egyházi atyák, a görög és római irók műzánk, mondván : „ Én galambként turbékoltam.(< Egy fiatal veiben, minélfogva könnyen hordhattak össze bizonyíasszonyka, egy szép asszonyka, egy kedves asszonyka, tékokat kitűzött themájuk támogatására.
egy nyájas asszonyka, egy feddhetetlen asszonyka, egy
Mind ezekből főleg azt kívánnám kiemelni, hogy
előzékeny asszonyka! nemde, erről joggal állíthatjuk, a gyászbeszédek fontosságáról meg ne felejtkezzünk.
hogy a galambhoz hasonló ? Arra nézve pedig, hogy
Nézetem szerint a gyászbeszédek a leghathatósabb
turbékolása mit fejez ki, fontolóra vehetjük Ezaiás LIX. eszköz arra, hogy a híveket az egyháziasságra, a temp11-ik versét, hol a sanyargatott nép azt mondja: lomjárásra szoktassuk. Ott, hol a gyászbeszédek mégha-

Hosszadalmas lenne e gyűlés folyamát végfogytig
nyomon kisérnünk; épen ezért csak azokra a részletekre
szorítkozunk, a melyek legjellemzőbbek s egyszersmind
rank nézve is legérdekesebbek.
Igaz, legnehezebb a halotti prédikálás az alsó népA folyó ügyek elintézésén túl mindenek előtt az
osztály körében. De hiszen ennek tagjai is halhatatlan
mondatott
ki, hogy a ref. egyház egyeteme egy uj
lélekkel vannak megáldva és az végtére egyre megy ki,
theologiai
előkészítő
intézetet alapít Tournonban (Ardéche
akár a királyt, akár a napszámost vigasztalom kimúlt
departement),
mely
város Lyon és Valence között fekkedvesének sírjánál. Az is igaz, hogy, ha sürün történszik a Rhone mellett s mintegy közbenső állomást képez
nek a halálesetek, különösen a nagy ünnepek táján, a
Genf és Montauban (az eddigi két fő theol. akadémia)
lelkész, kivált talu helyen, túlterheltetik munkával és
között. Ez intézet, melyet mar a legközelebbi iskolai
semmi áron sem képes, saját erejéből még a gyászbeévben meg is akarnak nyitni, teljes theol. tanfolyamú
szédeket is elkészíteni. Itt azonban azt vélem, hogy nem
lesz, s előkészítőnek csupán azért neveztetik, mivel a
követ el bűnt, ha másnak művét felhasználja. Legutolsó
árnyoldala a sűrű halotti predikalásnak az, hogy mellette j francia theol. facultásokon szokásos három vizsgálati fokozat (bacca-laureatus, licentiatus és doctoratus) közül csak
a lelkész egészsége leginkább ki van téve a veszélynek.
De ez hivatásával jár csakúgy mint katonának a háború | az elsőnek fölvételére lesz jogosítva.
Ez után különféle bizottságok alakíttatták s bízatveszedelme.
tak
meg
a synodus határozatai és kivanságainak végreZáradékul, mindeneket Összefoglalva, szerény nézehajtásával.
Ilyenek: I. az állandó bizottság, melynek
tem szerint jó volna, ha gyakorlati egyházi lapjaink a
föladata, hogy a ref. egyházak középpontjául szolgáljon,
gyászbeszédeket is felkarolnák, azért, hogy az azokra
azoknak
hasznos tanácsokat és felvilágosításokat nyújtvonatkozó, a különböző helyeken nyilvánuló korkivánalson,
s
azokat,
a mennyiben szükséges és a synodusi
makat megismerni tanuljuk.
pénz bírja, anyagi támogatásban is részesítse ; 2. a theoBierbrunner
Gusztáv.
logiai tanulmányok és a lelkészi kar bizottsága, mely a
tanra, fegyelemre és arra ügyel, hogy a lelkész nélküli
gyülekezetek lelkészt, a lelkész-jelöltek pedig állomást
kapjanak ; 3. az egyház szabadságainak
védelmezésére
| rendelt bizottság, és 4. a pénzügyi bizottság, melynek
föladata a meglevő pénzalapok kezelése és lehetőleg uj
| alapok, adományok gyűjtése. Ezeket követte a központi
pénztár (domestica) megalapítása, melynek első filléreit
A párizsi synodusról.
; a synodus tagjai magok között gyüjték össze. Oly fonNagy fontosságú híreink érkeztek közelebb azon
tos, oly szerencsés gyakorlati intézkedések ezek, melyek
synodalis gyülésezésekről, melyeket a francia kálvinisták
bizonyára már a közel jövőben is áldásos gyümölcsöket
a mult 1879. év nov. 25-től dec. 5-ig, vagyis tiz napon . fognak teremni. De itt is az ideje, hogy a hugenották
át tartottak Párizsban.
buzgó, tevékeny és nagy műveltségű utódai fölhagyjanak
Nagy fontosságú esemény francia hitfeleinkre nézve j az eddigi erőpazarló szétziláltsággal, s erős és hatalmas
már maga az a tény, hogy ez az úgynevezett Hivatalos j testületté tömörüljenek, egy zászló alatt egyesüljenek,
synodus (synode offícieux) valahára összeülhetett. Ama j Eddig egyenként éltek; most testületileg kell élniök;
régi keletű ellentétek, melyek az orthodox és liberális
eddig viszálkodtak ; most a békét kell proklamálniok, ha
elemek közt annyi torzsalkodásra adának okot, mondazt akarják, hogy fennen hirdetett missiójukat, a francia
hatni, duló ellenségeskedéssé fajultak főleg 1872. óta,
nemzetnek a római tiara alól való fölszabadítását, eredmidőn az ugyancsak Párizsban tartott közzsinat azt a
ményesen vehessék munkába.
Vallás-tételt (Déclaration de foi) alkotta, melyet magyar
Örvendetes biztosíték erre az az engesztelékenyfordításban Filó Lajos úr közölt a Révész Imre »Figyelség, melyet a gyűlés további folyamában az orthodox
mező (<-jének 1872. évi augustus-septemberi füzetében.
többség a liberális kisebbséggel szemben tanúsított.
Azóta most sikerült elsőben uj közzsinatot tartaniok.
Belátván ugyanis a többség, hogy a dogmák és egyNagy volt a várakozás, de nem kevésbbé nagy volt az
házi rendszabályok erőszakolása a protestantismus keaggodalom is mindenfelé. Szerencsére a synodus csak a
retén belől a vizsgálódási és lelkiismereti szabadságba
várakozásokat igazolta. A vezetők bölcs tapintata, a
ütközik, s tehát a mily jogosulatlan, épen olyan kivihetagok őszinte jóakaratával párosultan minden irányban
tetlen is: belenyugodott, hogy a kisebbségnek minden
uralkodóvá tudta tenni az engesztelékenység szellemét,
lehető concessiót megad.
s az ülések végeztével mindenki avval a meggyőződéssel
A concessiók megadásától senki sem vonakodott ;
tért vissza rendes foglalkozásához, hogy ez a synodus
csupán az egyezségre jutás útjait és módjait illetőleg
minden tekintetben történelmi nevezetességű nyomokat
nyilatkoztak eltérő vélemények. Különösebben három
hagy maga után a francia ref. egyház életében.
| indítvány, tétetett, melyek közül végreisa legmérsékeltebb
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tók, különösen ha a templomban tartatnak, jó és szorgalmas templomba járó közönség- van és a nazarenismus
nem ver gyökeret.

KÜLFÖLDI EGYHÁZ
ÉS ISKOLA.

fogadtatott el. Első volt Bérsier úr indítványa, mely azt
sürgette, hogy »minden egyháztanácsnak legyen meg
az a joga, hogy azt a lelkészt avathassa föl (consacrer,)
a kinek elveit leginkább helyesli, s legyen ez a jog
megszorítás nélküli még olyan lelkészeket illetőleg is,
kik a természet fölöttit tagadják.® Ezt az engedményt
azonban lehetetlenné teszi főleg elvi szempontból a synodusnak Bersier úr szerint is meghagyandó azon joga,
hogy az egyház hitét ő proklamálja s ő alkot általános szabályrendeleteket még a tanra nézve is.
Második, az előbbivel épen ellentétes indítvány
volt a Bábut úré, ki azt kivánta, hogy »a synodus a J
maga dogmatikai határozataira nézve minden adminisztratív szentesítés kikerülésével csupán morális érvényre
emelést ismerjen el szükségesnek/ Az előtt azonban, a
ki a hit dolgában minden kényszerítést, még pedig teljes joggal visszautasít, nyilván való, hogy e javaslat
nem veszi számba a francia ref. egyház concordatumi
helyzetét, melynek alapján a francia kálvinista csak az
olyan synodusi határozatokat ismeri el, melyek az állam
^visa^-ját megnyerték. A Babut-féle indítvány elfogadása egyébb bajok mellett könnyen okot adott volna
arra, hogy az egyház keblében, melynek tagjai különben is tisztán csak közigazgatási, sőt csak névleges ható- ;
ság alatt egyesülvék, két külön egyház támadjon, t. i.
egy olyan, mely a synodusnak hódol, és egy olyan,
mely annak határozatait érvényteleneknek tekintené. E
szakadás fenyegető voltát többen higgadtan és meggyőzőleg kimutatván, Bábut önként visszavonta az indítványát.
Feltűnő volt különben e két indítvány között az
az egyezés, hogy egyik sem tett különbséget a kisebbségnek liberális és szélső radicalis töredékei között ;
holott a liberálisok a keresztyénség alaptanait készséggel elfogadják, míg a radicalisok azokat is mind elvetik
s azt hirdetik, hogy ők uj vallást akarnak alapítani.
E két véglet között foglalt helyet s állást azon
csaknem teljesen azonos három indítvány, melyeket
Maurin, Bruguiére és Dhombres (párizsi lelkész) nyújtottak be. Ezek szerint »concessio adandó a választóknak
a vallási föltételek alkalmazási módját, az új lelkészeknek
pedig az 1872-diki vallástételt illetőleg azon egyetlen
kikötéssel, hogy a liberalismus az úgynevezett »merőben
seabad gondolkodást® (libre pensée touíe pure) utasítsa
vissza/ Ezt a közvetítő indítványt aztán lényegében
csakugyan el is fogadták s határozattá emelték.
Korántsem mondható ugyan, hogy az egyetértés
biztosítására ez már teljesen elegendő ; de annyi bizonyos, hogy a liberálisok nagy része örvendetesen ki
van békítve, s teljes bizalommal föltehető, hogy további
vágyainak s törekvéseinek érvényesítésére ezentúl csakis
békés utat fog követni.

vérmérsékletek és jellemek szerepeltek, egyben, az egyesülés óhajtásában és munkálásában mindenki egyet értett.
S van is áldás a végzett munkán, s a buzgó törekvésen,
mert francia hitfeleink különböző pártjai és párttöredékei
véleményben s érzelemben már is közelebb simultak
egymáshoz, mint valaha.
Király Pál.

IRODALOM.
A nőkérdés, hazai viszonyainkra való tekintettel.
Irta Somogyi Géza. 30 lap, ara 25 kr. Kapható Dobrowsky és Franké könyvkereskedésében Budapesten, és
a szerzőnél Iglón. — Korunk egyik napikérdése a nőkérdés, illetőleg a nőemancipatio. E kérdés megoldása
körül a vélémények különböző csoportokra oszlanak.
Szerző igen helyesen jár el, midőn, mielőtt egyéni véleményét nyilvánítaná, az ez ügyben fölmerült különböző
nézeteket ismerteti. Aztán alaposan tárgyalja a nőt
physiologiai és psychologiai szempontból, kifejti a nő
hivatását, a nőtlenség okait, ismerteti a nőnevelést és a
női életpályákat, mely cikkekben mindig talpraesett
reflexiókat tesz. Szerinte legveszedelmesebb azon irány,
mely a nőnek" a férfival megegyező munkaköröket akar
kijelölni; ha higgadtan elmélkedünk e törekvés fölött okvetlen föl kell fedeznünk a rokonságot e törekvés és a
socialismus meg a communismus között: mindkettő közös
forrásból, az önmagával és a világgal való elégedetlenségből ered. Szerző, ki, miként a lapunkban legközelebb
megjelenendő cikkéből látni fogják olvasóink, a gondolkodás terén a maga lábán szokott járni : Ítéletét a nőkérdés tárgyában ekkép foglalja össze : » maradjon a nő
nőnek ! Legyen gondos házi no, gyermekeit szerető anya
és gyöngéd hitestárs. Vagy ha a sors ezt megtagadja
tőle, válasszon olyan pályát, mely szellemi és testi hajlamainak, tehetségeinek leginkább megfelel®.
Magyar ABC és elemi olvasókönyv. A népiskolák
első osztálya számára, irta Göncy Pál, a m. k. vall. és
közokt. ministeriumban ministeri tanácsos, m. akad. tag.
Bővített és javított kiadás. Bp., a magyar állam tulajdona.
Bolti ára kötve 14 kr. — A legelterjedtebb ABC, a
vall. és közokt. minister által megkoszorúzott pályamű.
Mivel a fővárosi tanítók azt kívánták, hogy elemi olvasmányai közé az iparosok neveit és foglalkozásait magokba
foglaló olvasmányok fölvétessenek : e könyvecske jelen
kiadása néhány ilyen olvasmánynyal kibővíttetett.

Frigyes katona és az ellenségek, melyek ellen
küzdött. Elbeszélés a reformáció történetéből. Bpesten,
llornyánszky Víctornál. 116 lap, kötött példány ára
60 kr. — E beszély a reformáció keletkezése idejében
játszik; tárgya egy ifjú történeté, ki büszkeségét és
Följogosít bennünket e reményre az a körülmén)'', indulatos természetét igyekszik legyőzni a vallásosság
hogy, noha 4 gyűlésezésen igen eltérő nézetek, igen , enyhítő befolyása alatt, s ilyenformán buzgó katonája
kulömbözŐ rendszerek, igen kényes, helyzetek s igen elütő lesz azon ügynek, melyet a reformátorok inauguráltak,

az egész társadalom is, amely, hogy mennyire hibás,
szomorúan mutatja az ország siralmas állapota. Ne érzékenykedjünk tehát. Hanem fogadjuk el egymástól a
dorgatóriumot és szálljunk magunkba.
* Táncvigalmak. A szatmári ref. növelde javára
jan. 17-én rendezett bál, nevezett célra 175 frt. 67 krt jövedelmezett. — A belényesi helv. hitv. és gör. keleti
román egyházközségek kezetfogva f. hó 7-én a városi
vendéglőben táncvigalmat rendeznek, melynek tiszta jöSzemélyi hirek. Nem valami friss újság ugyan, vedelme a két egyház felsegélésére fordittatik. A testde azért csak, hogy nyoma legyen lapunkban is, föl- vériség szép ünnepe lesz e mulatság, mely hogy minél
említjük, hogy a nagyszalontai ref. egyházmegye espefényesebben üssön ki, őszintén kívánjuk.
rese Osváth Imre űr, 2o év óta nagy buzgalommal folyA spanyol protestánsok számára folyó év elején
tatott egyházi főhivataláról lemondott, s helyére Nagy egy uj vallásos folyóirat indult meg, melynek egyik főDániel komádii lelkész, e. megyei főjegyző és tanács- célja az olyan művelt egyének megnyerése, kiknek valbíró választatott meg. — Kondor József, a kolozsvári lási szükségeit a róm. kath. egyház nem elégíti ki. A
tanárképezde növendéke, a kolozsvári ref. collegium má- folyóirat, melynek címe: »Bevista cristiana,
periodico
sodik elemi osztályának köztanitójául alkalmaztatott. - — scientif co religioso4 (Keresztyén szemle, vallástudományi
Schuller György szász-szentlászlói ev. lelkész nagykükül- időszaki folyóirat), a londoni „Société des Traités relilőmegyei apoldi lelkészszé választatott meg. — A dévai gieux* pártfogása alatt s Fliedner ref. lelkész által szerref. egyház presbytereivé Ajoáthy LászlóBarcsay
Kál- kesztve Madridban jelenik meg.
mán, Dávid József és dr. Soós Kálmán választattak meg.
Moral-statistika. Talmage tudor statistikailag ki— A békés-szentandrási népkör jan. 18-án Darabos Sán- mutatja, hogy Skócia és Wales azok a tartományok,
dor ottani ref. lelkészt valasztotta meg elnökévé.
melyekben a legkevesebb tolvaj, gyilkos és csaló találPéldaadása folytán környezete is hasonló átalakuláson
megy keresztül. Fordítása meglehetős, s kegyes iránya
nagyon alkalmassá teszik fiatal emberek s a nép
számára.

KÜLÖNFÉLÉK.

* Vigiltől a napokban egy nyilt levelet kaptunk,
melyben Cinkének ellene és a papság ellen szórt vádjait, valamint lapunk munkatarsai ellen használt csipő.s
élceit indignatióval visszautasítja. Meg fog nekünk bo- |
csájtani régi jeles munkatársunk, ha — a keserű és céltalan polémiák elkerülése végett, — nyilt levelének tar.
talmát a fenebbiekben jelezvén, magát a levelet félretesszük. Cinke kezdő iró, kinek nem volt még ideje a
kipróbált irók modorát elsajátítani, ki midőn ír, tárgyán
nem képes még annyira uralkodni, hogy egy-egy ötletről — habár talán az sértő lenne is egyesekre nézve,
le tudna mondani. Fhez bizonyos nyugalom és önmegtagadás kell, melyet gyakorlat által szerez meg az ember. Közelebbi első cikkében például, a mint erre Vigil
is figyelmeztet bennünket — két érdemes munkatársunkkal bánik el amúgy könnyedén, s ezt őszintén megvall- I
juk, magunk sem helyeseljük, sőt meg sem engedtük
volna, ha a cikk illető helyei ki nem kerülik vala
figyelmünket. Különben Cinke közelebbi felszólalása bizonyára ép oly indokolt, amilyen jogosultnak tartjuk
mi a magunk részéről Vigil támadását. Vigil barátunk
megtámadta az ifjú papokat és azoknak neveltetési módját, Cinke pedig kartársainak védelmére kelt. Vigilnek
azonban általánosságban szerintünk is sok igaza van.
S ha Cinke az ő vádjait mégis visszautasítja, ezt ő és
a hozzá hasonló jó irányú fiatal papok tehetik, sőt
kötelességük is tenni; de a védelmet mi részünkről személyes védelemnek tekintjük, amely magát az általánosságban kimondott, de egyes kivételeket nagyon is megtűrő vádat vagy egyatalán nem, vagy csak részbén erőt- !
leniti meg. Bizony megérdemli mi nálunk a leckét nem" j
csak a papság, de a társadalom minden osztálya, maga

ható s egyszersmind a jó erkölcsök a legáltalánosabb
elterjedésnek örvendenél-:. Talmage ezt annak tulajdonítja, hogy ebben a két tartományban szeretik és olvassák legáltalánosabban a bibliát.
A mult év végén ismét három uj protestáns
gyülekezet alakult meg Franciaország három jelentékeny
városában, u. m. Uavre-ben,
Elbeuf-ben és Montargis-bim. A két előbbi leány-, az utóbbi pedig a n y a g y ü lekezet, melynek első lelkészét, Jaeglé Pált, ki eddig a
párizsi theol. akademian tanárkodott, Dhombres párizsi
lelkész elnöklete alatt közelebb igtatták be uj hivatalába.
Jaeglé űr kiváló tudós és hivatott prédikátor hírében
áll, s lelkészi működéséhez mindenki nagy reményeket fűz.
'* Az idők jele. A „Maros 4 irja, hogy „a makói
ref. egyház presbyteriuma e hóban választatott újra. Az
idők jelének tekintendő, hogy a régibb presbyterium
kabátos tagjai kézül csak lapunk szerkesztője (Szél Ákos)
maradt benn, s e minősitvényü uj tag csak egy, Bakos
Ferenc v. főjegyző választatott meg. 4
Az első anhalt, tartományi zsinat Krosigk miniszter áltál megnyittatott. A résztvevők száma 39, kik
közül ötöt az anhalti herceg nevezett ki, öt kerületi
superintendens és 29 választott tag. A zsinat főtárgya
a prot. unió teljes és általános keresztülvitele. Sok szerencsét kívánunk a nagy eszme megvalósításához mi,
kiknek meg kellett érnünk , hogy a prot. unió kérdése
hazánkban ismét a „noli me tangere 4 természetű kérdések sorába került !
* Nagyhírű hazánkfia, dr. Yambéry Ármin érdekes előadást tartott a bécsi keleti muzeum olvasótermében a turkomán sivatag lakóiról. Miután a sivatag
tulajdonságairól, lakóinak szokásairól beszélt, érinté a

nép politikai viszonyait is ; de e kérdés tüzetes kifejtését
Angliában tartandó felolvasásaira hagyta. Szerinte, ha választásra biznák azt a kérdést, hogy e két hatalom között melyik volna hivatva arra, hogy a mozlim KözépÁzsia felett uralkodjék : bizonyára Angliát kellene
erre jogosultnak vallanunk. Hogy hasonló országokról
szóljunk, hát mit tettek az oroszok Kazán és Krim érdekében, melyeket évek óta birnak? Megveték alapját
az európai kulturának és civilizációnak ? Szó sincs róla.
A nép oroszszá fajult s egyetlen vívmánya a pálinka
élvezése. Mennyire másképen bánik Anglia az ő országaival. Ezekben a nép százszorta jobban él, mint saját uralkodói alatt ; a vasutak gazdag hálózatai futják be ezen
országokat egyik határuktól a másikig. Angolországnak
szemére vetik, hogy idegen gyarmatai révén akar meggazdagodni. E szemrehányást nem tarthatjuk jogosultnak, ha megtekintjük a kelet-indiai kormány költségvetését, melyben az ország magán céljaira tett kiadások
játszak a főszerepet. Mig a muszka mindaddig nem nyugszik, mig a mozlimeket végkép ki nem irtotta, az angol
a legnagyobb toleranciával és kímélettel hajol meg vallasos érzékenységek előtt. Ennélfogva már humanisztikus szempontból is kívánatos volna, hogy OroszországÁzsiában tett eddigi hódításaival beérje, s ne hatoljon 1
tovább délfelé, hanem, ha ez országok megszállása csakugyan szükséges volna, bizza azt a polgárisuk Angliára.
A Kisfaludy társaság f. hó 8-án tartandó közgyűlésének egyik nevezetes tárgya lesz Győry Vilmos
emlékbeszéde
felejthetetlen Székács Józsefünk fölött.
Vác-Hartyán, tek. Marossy Károly úr nevenapján díszes ünnepély színhelye volt, a mennyiben
ngos Gosztonyi, Rudnay urak, közelről távolról, jóakarói, ösmerősei, tisztelői nagy számban, evang. reform,
kath. lelkészek többen, kimondhatlan szivességű házánál
megjelentek, hogy a három ev. egyház érdemdús felügyelőjét, önzetlen hazafit, őszinte s nemes lelkű barátot éltethessék. A rákos-palotai ev. egyház 5 tagból álló küldöttség által kifejezte tiszteletét s háláját a mélyen tisztelt felügyelője iránt, kívánva : mikép adjon az Isten
sok oly buzgó protestánst és felügyelőt, az ünnepelt
pedig: hazaja, egyhaza javára, családja s mindnyájunkörömére éljen sokáig ! Kolbenhayer, r.-palotai ev. lelkész. 1
* A skót nemzeti biblia-társulat, mely már eddig is oly igaz keresztyéni kegyes buzgóságot tanúsított az evangyeliomi tanok terjesztése körül : legújabban
ismét egy nemes cselekedetével tette magát érdemessé
hálánkra és elismerésünkre. A társasag Máté evangy.
11, 28. versére emlékezvén, (Jöjjetek én hozzám mindnyájan, kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket®) a szegedi vizkárosultak iránti részvétének jeléül a Károli Gáspár-fordította U j Testamentomból 800 példányt ingyen osztatott ki a szegedi
katholicusok, ioo-at az evang., 100-at a reformátusok
között.
Gyászhirek. Kiss Pál, volt szentesi ref. lelkész
élte 72-ik évében végelgyengülés következtében el- |

h u n y t ; f. hó 23-án temették el Szentesen. A boldogult, m i n t a „Szentesi Lap* irja, 1836-tól 1858-ig közszeretet közepette viselte az ottani ref. lelkészi hivatalt.*) — Pap Miklós, előbb börvelyi segédlelkész, 30
év óta pedig a nyir-parasznyai ref. egyház lelkipásztora,
f. hó io-én, 64 éves korában a jobb létre szenderült.
Ravatalánál özvegye, szül. Wenzel Sarolta siratta a boldogultat, a gyászbeszédet pedig végrendeleti meghagyás
folytán Papp Arthur mátészalkai és Kósa Ede jármii
ref. lelkész tartották. — Galló József, a szilágyszolnoki
ref. tractusba kebelezett ilosvai gyülekezet lelkésze, f.
hó 7-én elhunyt. Béke poraikra!
Egyik legrégibb munkatársunk, a szabad eszmék
soha nem csüggedő előharcosa, kit csak nem régiben
emelt a közbizalom megtisztelő magas polcra, — nincs
többé az élők soraiban. A megrendítő, egész váratlanul
jött csapást tudtul adó levél így hangzik : „Nemes
Béniámin, bogáti ref. lelkész, a felsőszabolcsi ref.
e. megye esperese, hosszas szenvedés után elhunyt
jan. 23-an 51 éves korában. Necrologját a jövő számba
bekiildendem ; az adatok nalam s munkában vannak.
N.-Kállón, jan. 27.

Görömbei Péter.*

NECROLOG.
Kiss Ignác.
(1809—1880)

Januar 6-an hunyt el a bajkai ref. egyház derék
lelkésze: Kiss Ignác. Hetven éve dacára szép, erőteljes
férfiú volt s halala váratlanul rohamosan jött. Estelijét
elköltve, beszélgetett egy ideig, aztan nyugalomra tért,
10 óra tájt felriadt s még azon órában kiszenvedett. Szívszélhűdés érte.
Temetése jan. 8-án ment végbe, gyászbeszédet tartván felette Juhász Pál kis-sárói, s Bacsa Endre garamlöki
lelkész. Öszhangzatos népénekkel működött közre Zsidó
Dezső n.-szecsei tanitó vezérlete mellett. Lelkésztársai
közül csak a közelben levők lehettek jelen, a nagyobb
részt az idő zordonsága, a Garam járhatlansága visszatartván. Nagy János esperes urat gyöngélkedése gátolta
a megjelenésben. A helybeli patrónus földesúr, a gyülekezet elöljáróságával, mindent megtettek a lehető legtisztességesebb eltakarításra nézve, s most ott nyugszik
a száraz lombú ákácok alatt. Talán ő az egyetlen pap,
ki e temetőben pihen. Bajka nem az utolsó hely ugyan
Barsban, de mégis igyekeztek innen az ur szolgái s csak
megszálló helyül tekintették az ifjú lelkiatyák. Kiss
Ignác már mint meglett férfi jött ide ezelőtt 15 évvel
a drégelypalánkai szomszéd e. megyéből N.-Marosról,
hol a tudálékos kolomposok által fellovalt nép alaptalanul ellene támadván, az egyházkerületet sokáig foglalkoztatá ama ügy, mely a kolomposok bebörtönzésével
s Kiss Ignác csere utján áthelyezésével végződött.
*) Bővebb necrologot kérünk.

Szerk.

Született az elhunyt férfiú Pápán, 1809-ben. Hasonnevű atyja legidősb fia volt Kiss Györgynek, a halhatatlan Kiss Ádám apjának. Tanulmányai végeztével a
komáromi kisgymnasiumban volt egy ideig tanár, majd
a forradalom kitörésével elhagyva ez állomást, mint
honvédtűzér szolgálta a szent ügyet. Az ágyúk nagy
moraja közt ekkor csonkult meg hallérzéke. Az ötvenes
évek elején N.-Maros választá lelkészeül s itt meg is
nősült; de házassága mindvégig gyümölcstelen maradt.
Egyik távolabbi rokona árva leánykáját vette magához.
Erre halmozták mindketten szeretetöket. Ennek s nejének
könnyei hullottak koporsójára.
Nyugodjék békével!
Bajkai Ambrus.

ADAKOZÁSOK.
Az orsz. prot. á r v a h á z r a : Harsányi Sándor orosházi evang. lelkész adakozásra buzdító külön felhívással
fordulván híveihez, a meleg szózat meleg résztvevő szívekre talált és szegénye-gazdaga, kiki tehetsége szerint
sietett megvinni adományát a keresztyéni szeretet oltárára. Felhívás és adakozás e következő volt: „Felhívás.
A budapesti prot. árvaház igazg. választmánya részéről
megkerestetett az orosházi evang. gyülekezet a végett,
hogy a nevezett intézetben gondozott s ápolt árvák
részére szeretet-adománynyal járuljanak. Szívesen vesz
az árvaház pénz, főzelék (u. m. bab, borsó, lencse, kása)
hús, különösen füstölt hús és zsírbeli bármely szerény és
kicsiny adomanyokat. Szeretett testvérek ! ez árvaházat
a krisztusi szeretet építette s tartja fenn az ő könyöradományaiból, azon szeretet, mely az ügyefogyottat
felöleli, felneveli s belőle hasznos polgárt és egyháztagot képez ; azon szeretet, mely az embernek is legfőbb
ékessége, s melyről mondja az üdvözítő : » Valamit egygyel e kicsinyek közül cselekedtetek, én velem cselekedtétek.* Járuljon azért kiki bármily csekély adomanynyal is
e szent ügy gyámolitásához, az árvák sorsának enyhitéhez abból, a mit az isteni kegyelem neki juttatott, meggondolván, hogy a jókedvű adakozót szereti az I s t e n /
Adakozók. T. Kocsondi J. 20 kr., T. Kocsondi Józsefné
20 kr., Kocsondi Vilma 15 kr., Kocsondi Berta 10 kr.,
Kocsondi Gy. 5 kr., Székács I. 2 liter bab, 2 liter borsó,
2 liter lencse, 2 liter kása, dió és 1 frt., N. N. 2 liter
bab, 2 liter borsó, 2 liter lencse, 2 liter kása, mogyoró,
gesztenye, Weisz Ignác 1 frt., Vangyel Mihály 1 frt.,
Önsegélyző egylet 1 frt., Prag Józsefné 4 kii. liszt, 2 k.
gersli, 2 k. füge, 2 lit. bab, 2 lit. borsó, 2 lit. lencse,
3 k. riskása, 2 k. grisz, T. Tavaszi János ur 2 lit. borsó,
2 frt., Harsányi Sándorné I kosár liszt, 2 itce mák,
3 lit. bab, I disznóláb, 1 frt., Démián István 1 itce
bab, i itce lencse, T. Rapcsák Józsefné zsir, szalonna,
oldalas, 3 p. harisnya, 2 kötő, 2 kendő, t kosár liszt 2
itce bab, Gabnai Jánosné Ya oldalas, I itce bab, Csiszár

Andrásné 1 frt., Tóth Jánosné 1 itce bab, Dimák György
1 drb. szalonna, Egy Istennél tudvalevő, szalonna, 1 itce
lencse, I frt., özv Hajdú Pálné, oldalas és szalonna, Székács Pálné egy kosár liszt, 2 itce bab, Gelegonya Pálné
10 kr., Csapó Istvánné 1 itce bab, 10 kr., Gombkötő
Jánosné, szalonna, 1 itce bab, Istennél tudvalevő 20
kr., Sáfár Istvanné 20 kr., Kis István 1 frt., Dénes Istv.
1 db. szalonna, 1 lit. borsó, Istennél tudvalevő ker. aszszony 1 font szalonna, 1 itce lencse, 1 itce kása, 10 kr.,
Szemenyei Istvánné szalonna, bab, 25 dió, Özvegy
Dani Andrásné 50 kr., Öreg Horvát Pál, oldalas, kolbász, borsó, lencse, Veres József 1 disznóláb, szalonna,
1 frt, Varga István t. úr 20 kr., Szokolai György 10
kr., Özv. Goth Ádámné 1 frt., Sargavi Erzsébet kisassz.
2 frt., Bakos Györgyné, szalonna, bab, kása, Pusztai
Ádámné 5 itce kása, szalonna, lapocka, 20 kr., Özv.
Kovács Pál Istvánné 50 kr., Pusztai Andrásné egy oldalas, borsó, 10 kr., Gottstágh István 1 frt., Kerekes
Józsefné egy itce bab, Dér Jánosné egy szál kolbász,
1 drb. szalonna, Gottstágh Lajos ur 1 frt., Bertalan
István tanitó úr 2 frt., Bert. Istv. tanitó úr növendékei
1 frt 20 kr., Orosházi takarékpénztár 2 frt., Podsitvelen
György tanitó ur 30 kr., Ritter János tanitó úr 1 frt.,
Szász Andrásné egy darab szappan és egy liter bab,
Baranyai Györgyné egy szál kolbász, 2 liter borsó, 1
liter mák, Szilasi Pál egy lapocka és 20 kr., Ravasz
Ferenc 1 frt., Dénes Jánosné két itce kása, egy sonka,
két itce borsó, Dénes János I frt., Vári Kovács János
1 frt., Vári Kovács Jánosné egy darab szalonna, két
itce kása, 20 kr., E g y Istennél tudvalevő asszony egy
darab szalonna, hús és 1 liter bab, Szula István 2 lapocka, egy szál kolbász, bab, Horváth Pál Istvánné
4 itce bab, 4 itce lencse, 1 darab szalonna, 1 lapocka,
Németh Andrásné 3 itce lencse, I db. szalonna, I lapocka, Süle Ferencné egy lapocka, 1 db. szalonna, 30
kr., Kunos Sándorné 1 lit. bab, 1 db. szalonna, Özv.
Hajdú Péterné 30 kr., T. Mikolay Istvánné egy darab
szappan, (8 font), T. Gólian M. tanitó úr 2 ezüst
frt., Berke Jánosné, bab, egy lapocka, szalonna, Berke
Emilia, Berke István leánya 10 kr., Berke Susánna 20
kr., Uj falusi Zoltánné Bánfalva 2 lit. bab, egy nyul,
egy disznófej, tiszt. Baross Károly né Bánfalva 2 lit.
bab, egy szál kolbász és egy db. disznóhús, Tóth
Andrásné I db. szappan, két itce bab, egy lapocka,
Szűcs Józsefné egy disznófej, két itce bab, Göndös
Mihályné egy lit. lencse, egy lit. bab, egy lapocka,
Hári Pálné egy lapocka, 2 itce bab, egy itce lencse,
Özv. Csík Pálné 20 kr., Gyarmati Marton egy disznófej,
egy lapocka, egy szál kolbász, 3 itce lencse I frt., Csizmadia Antal 1 disznóláb, egy szál kolbász, 4 itce bab,
Szabó András 1 frt, Szabó Andrásné hat liter lencse,
r disznóláb, egy szál kolbász,
egy kosár liszt, lencse, bab és
Istvánné kása, egy oldalas, Sass
Sass István tanitó úr növendékei
János 20 kr, T. Kocsondi József

50 kr., Jankó Józsefné
disznófej, Özv. Benkő
István tanitó úr 50 kr.,
3 frt 34 kr., Szűrszabó
úr tanítványai 5 frt 15

kr, Virasztó Ferencné i disznóláb, 2 itce lencse, 20 kr., házai mult év nov. havától mostanig időrendben a kövelifj. Kovács Mihály 40 kr., Király Istvánné két itce kező összegeket küldték be alulírotthoz (első közlés);
lencse, I itce borsó, 1 disznóálla, I db. szalonna, Ozv. Majosháza 4 frt, Tass 5 frt, Úszód 4 frt, Fiilöp-SzálHorváth Józsefné egy disznóláb, egy szál kolbász, bab, lás 5 frt, Solt 8 frt, Duna-Pataj 5 frt, Dömsöd 5 frt,
lencse, Horváth Mihályné egy sonka, 1 frt., Ozv. Gálosi összesen 36 frt, ezen adományokért a tápintézeti váIstvánné 20 kr., Vági Mihály egy liter bab, 10 kr., lasztmány nevében hálás köszönetemet nyilvánítom. —
Tóth Márton 50 kr., Lesetár Ferencné 20 kr., Ozv. Magyar Antal igazgató.
Kovács Mihályné 40 kr., Benigni Józsefné 50 kr., Dénes
A miskolci árvízkárosult ref. egyh. és iskolák
István 20 kr., Hegyi György né egy itce bab, Jankó
segélyezésére.
Györgyné 3 itce lencse, egy disznóláb, Kun Ferenc
A vörös-herényi ref. egyházból 6 frt. A zubogyi
50 kr., Tóth Ferenc 50 kr., Göndös András 10 kr.,
Konkolos József 30 kr., Csizmadia István 50 kr., Ritter ref. egyházból 2 frt 44 kr. A herceli ref. egyházból
Gonda Balázs lelkész gyűjtése 26 frt. A berecki ref.
t. ur növendékei 2 frt 18 kr., Kovalcsik Jószef 50 kr.,
Özvegy Zsédenyi Györgyné 2 itce borsó, szalonna, Isten- egyház híveitől 1 1 frt. Pápay Imre alsó-szabolcsi espenél tudvalevő 2 itce kása, bab, szalonna, Mencdorf res küldeménye 117 frt. Ezen összeghez járultak: a
János 2 itce mák, 4 itce lencse, 2 disznóláb, Gyömörei Hajdú-böszörményi ref. egyház 20 frtal, Csege 12 frt 75
Pál 1 itce bab, egy lapocka, Ozv. Szeverényi Lászlóné kr., Földes 25 frt 1 kr., Hadház 3 frt 70 kr., Tiszalök
1 frtot. Pénzösszeg 52 frt 97 kr. Harsányi Sándor lelkész 2 frt, Nádudvar 14 frt 49 kr., Nagy falu 4 frt 27 kr.,
Saáp 1 frt 30 kr., Szent Mihály 2 írt; Tetétlen 3 frt;
úr fedezte a szállítási költségeket.
A n.-körösi ref. főgymnasiumi és tanítóképzői B. M. ZJjcáros 28 frt 46 kr. — Zagyva Imre tiszántúli egyh.
tápintézet javára a solti ref. egyházmegye egyes egy. kerületi pénztárnok, tiszántúli egyhazakból 60 frt.
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l e l k é s z n é l B u d a p e s t e n (T7"á,ci-\it 7 S . s z á m ) feaplia/tóls::

H I- Krisztus és az irás, irta D r . S a p h i r A d o l f . A n g o l b ó l fordította G y ő r y Vilmos.
g 2. Bibliai kézikönyv, kalauzul a szent irás t a n u l m á n y o z á s á h o z . Készítette D r .

6 0 kr.

1879.

Angus

Cj

J ó z s e f , a R o y a l asiatic society tagja. Lelkészek é s theologiát

tanulók

szá-

jú

mára. M a g y a r f o r d í t á s b a n 4 6 ív, díszes földabroszszal. V á s z o n b a k ö t v e .

3 frt 8 0 kr.

jc
E munkák utánvét melletti megrendelesre postán bérmentesen küldetnek meg.
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Az ág. h. ev. egyház j ö v ő iskolai é v b e n

felsőbb leányiskolát

S
a
a

a
a
a
a
a

g

megnyitni akarván,

egy

b e t ö l t e n d ő tanári állomásra ezennel p á l y á z a t o t hirdet.
A m a g y a r é s n é m e t nyelvben való tökéletes

jártasságon

kivül

megkívántatik a tanképe-

sités legalább a polgári iskola s z á m á r a ; heti óraszám 22.
J a v a d a l m a k : évi fizetés 525 frt, tandij fejében a VII. é s VIII. osztály minden e g y e s tanítványától 7 frt, névnapi illeték egy-egy frt, t o v á b b á szállás é s 4 0 km. fa.
K í v á n a t o s a személyes b e m u t a t á s ; a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k r a k é p e s í t e t t e k előny nyel birnak.
A választás e g y p r ó b a é v r e történik, csak a hivatalban m á r állók
A

kellő

bizonyítványokkal

felszerelt

folyamodványok

állandósíttatnak.

f. é. március

31 -ig

alólirotthoz

beküldendők.
Iglón, 1880. jan.

Topscher György.
egyh. felügyelő.
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Z D r . B s t l l s t g f i ILvdCór.

D E U T S C H M.-féle művészeti intézet Budapest.

6. sz.

Huszonharmadik évfolyam.

Budapest, 1880. február 8.

PROTESTÁNS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
Előfizetési dij:

SZERKESZTŐés

Hirdetések dija:

H e l y b e n házhozhordással s v i d é k r e postai küldéssel 4 hasábos petit sor többszöri beiktatásért

K I A D Ó - H I V A T A L :
VIII, ker. Máiiautca 10. si. 1, cm,

félévre 1 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij
külön 3 0 k r .
kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban.

fUfT" Teljes számú példányokkal mindég szolg-á. Ili a. tűink:.

Előfizetési felhivás

PROTESTÁNS EGYHÁZI és ISKOLAI LAP"
1880-dik évi, h u s z o n h a r m a d i k f o l y a m á r a .
Előfizetési cLIj : E g é s z évre 9 forint, félévre 4 forint 5 0 kr., n e g y e d é v r e
A z előfizetési pénzeket lapunk k i a d ó h i v a t a l á b a (Mária-utca

2 forint 25 k r .

10-ik szám alatt) k é r j ü k küldeni.
Laptulajdonos és felelős szerkesztő

Dr. Ballagi Mór.

Hol a baj?

tesen nem
kik

E
>:>Prot.

kérdésre

Péterfi

Dénes

ur a z t feleli a

E g y h . s Isk. L.* f. é. 5. s z á m á b a n ,

a világiakban,

hogy

a világiak a d n a k példát a n é p n e k ,

»hogy t e m p l o m á t elhanyagolja, I s t e n é t
és erkölcséről

a puritanismus

elfelejtse

(!) z o m á n c á t (!!)

letörölje. (<

hierarchikus

föladatuk

értelemben), h o g y ő ne-

a vezérlettekbe

lelket

önteni,

s

illetőleg azok e g y h á z t á r s a d a l m i

közszellemét

bályozni é s irányozni

az ő erkölcsi é s

s hogy

sza-

szellemi értéküktől, b ö l c s e s s é g ü k t ő l é s tapintatuktól f ü g g az e g y h á z n a k ,

mint

társadalmi

intézet-

nek virágzása.
Á m lássuk, vájjon helyes, t a p i n t a t o s é s mél-

Elhamarkodott, mondhatnám, megfontolatlan

tányos-e,

h a az egyházi

férfiak é s in specie a

szavak, m e i y e k b e n sokkal s z e m b e s z ö k ő b b e n nyi-

p a n a s z k o d ó cikk irója által minden felelősség a
föl- , v i l á g i a k ^ b ű n ö s f e j é r e h á r í t t a t i k r
ismert b a j m e g o r v o s l á s á r a alkalmas orvosi képesIgaz, h o g y mi p r o t e s t a n s o k ú l n e m ismerünk
latkozik a t a n á c s t a l a n tehetetlenség,

mint

a

ség és ügyesség.

el rendi, a v a g y kiváltságbeli k ü l ö n b s é g e t

D e n e m polemizálni, h a n e m csak
akarok

véleménynyel

könnyű

győzelem

szembe

olcsó

véleményt

állítani.

dicsőségéről

Ezért á
lemondva,

hirdetői é s hallgatói

közt;

igaz,

e m i n e n t e r ^tanitó felekezet ( < ,

hogy

az ige

mi, mint

egyházunk

minden

t a g j á t ó l elvárjuk, h o g y a vallásos élet munkálásá-

r ö g t ö n a n n a k k i d e r í t é s é r e térek, h o g y laicus szem-

b a n t e h e t s é g é h e z m é r t e n mindenki cselekvő

részt

pontból tekintve, hol is v a n hát v o l t a k é p e n a b a j ?

v e g y e n , h o g y e g y m á s t oktassuk, buzdítsuk

s tá-

Szerintem is k é t s é g t e l e n tény,
z u n k n a k világi

tagjai

hogy

megdöbbentően

egyhá-

elhidegül-

mogassuk.

A dolog

ú g y hozza magával,

természete
hogy

azonban

a vezető,

mégis

az irányzó

iránt;

szerepet az egyházi férfiaknak e n g e d j ü k á t , igen

de nem m a g u k ösztönéből, h a n e m e g y e n e s e n az

t e r m é s z e t e s e n ő k e t tekintvén az egyházi t á r s a d a -

egyházi férfiak h a t á s a alatt, kik főleg e g y

lom t e r é n

tek, k ö z ö n y ö s ö k k é váltak

a vallásos

öltő óta feledni látszanak, h o g y

élet

a vallási

embertársa-

d a l o m b a n ő k képezik a vezérlő r e n d e t (természe-

szakembereknek.

S vájjon számot vetnek-e

e ^szakemberekc

a rájok h á r a m l ó föladattal s felelősséggel ?
11

A tények

azt

mutatják, h o g y

nem eléggé.

T e k i n t s ü k például az ifjúság vallásbeli oktat á s á t . Először

is a közkézen

k ö n y v e k mind alak, mind

forgó

vallási

tartalom

kézi

tekintetében

mint az egész

„tudomány."

Igaz, h o g y

szersmind irodalmi b a j is;

de

és sok e g y é b b a j n a k szülő oka. Ezt a
elég volt e g y e l ő r e

csak

ez

egy-

mindenesetre

így

baj

körülményt

futólag

érintenem;

nagyrészt oly primitívek, sivárak és é r d e k t e l e n e k ,

ú g y s e m a b o l y g a t á s , h a n e m pusztán a b a j o k for-

hogy

rásaira való m u t a t á s a

a

tanuló

gyermekeknek

és

ifjaknak

sem

értelmét, sem képzeletét, sem érzelmi világát n e m
k é p e s e k m e g r a g a d n i és foglalkoztatni
a tanitást illeti, a lelkészek

A mi p e d i g

b e az e g y e s

lelkészi

la-

k o k b a . Van-e a z o k b a n igazi vallásos élet, komoly
t u d o m á n y és hivatási ö n t u d a t : F á j d a l o m , azt ta-

a confirmációra való előkészitéstől is távol t a r t j á k

pasztaljuk, h o g y e fontos j e l e n s é g e k e t inkább ki-

m a g u k a t . H a d d tanítson mindent a tanitó ! P e d i g

vételekűl,

a

tanitó

már

kivétellel

tekintsünk

még

ma, midőn

ritka

Végül

célom.

szintén

szakember,

s

mintsem

A hiányos

szabályokúi

készültségű s m é g h i á n y o s a b b

mint ilyen, m é g a felekezeti iskolákban is s o k k a l

lésű uj lelkészek beülnek

inkább a közművelődés, m i n t s e m az e g y h á z szol-

ban mondva

g á l a t á b a n áll, k ö v e t e l v e kellene követelnie

functiókat s aztán

késznek

azt a j o g o t ,

h o g y leendő

m a g a készíthesse elő az

a lel-

hallgatóit

egyháztársadalmi

ő

öntu-

d a t o s életre.
giakat,

vagy

a

vilá-

egyháziakat-e?

inkba.
csak

Lelkész-képző
theologiai

seminariumok-e

iskolák ? U g y

csak az utóbbiak. Jeles
érzékenyen

prochiájuk anyagi

a helyi t á r s a s á g és saját egyéni

ereje,

vérmérsékletük

diktálja. H a liberális iskolából

rültek ki : fitogtatva

p r o p a g á l j á k a tél

v a g y esetleg félre értett

pedig orthodoxból:

mogorva

túl

kemeg-

tanokat;

ha

elvonultsággal

ke-

azok,

vagy

s e r e g n e k a világ r o m l o t t s á g a , vallástalansága fö-

hogy

lött,

tanárokban — jó órában

szűkölködünk

végzik az i s m e r e t e s

tapasztaljuk,

legyen m o n d v a ! — n e m szűkölködünk,
is

neve-

éldegélnek,
hol c s ö n d e s e b b e n ,'
o
*

hol z a j o s a b b a n , a mint

emésztett,

T o v á b b á t e k i n t s ü n k b e theologiai a k a d é m i á -

föl.

hivatalukba, v a g y job-

parochiájukba,

engedi, v a g y

V á j j o n kiket terhel itt a m u l a s z t á s :

fedezhetjük

jeles

de

igen

rendszerben.

s tehetetlen

élettől,

mint

a

lemondással

melylyel

vagy nem é r d e m e s

már

zárkóznak el
vagy

bíbelődni.

nem

Egyik

az

lehet,

sem

veszi

észre, h o g y ő e g y d a r a b életnek a

középpontja,

Mik ezek az iskolák a németországi, svájci, fran-

hogy

építeni,

cia- és angolországi h a s o n n e m ű intézetekhez

t e r e m t e n i a hivatása.

pest : Ezek leendő hivatásuk m a g a s l a t á r a
m e r t nevelik

az i i j a k a t ;

kenyér-tudományt

a

mieink

osztogatnak,

ké-

emelik,

azonban

a hivatást

csak
pedig

neki

minden

irányban
A

hatni,

k ü l ö n b e n is g y é r

sőt
szak-

irodalommal k e v e s e t törődik ez is, az is; bizonyságaim

a

tengődő

n a g y irodalom

vallásirodalmi

s tudomány

vállalatok;

haladása

a

és vívmá-

rábízzák az ifjak isten-adta lelkületére ; fejlesztés

nyai p e d i g t ö b b n y i r e anélkül s u h a n n a k el előtte,

helyett e n g e d n e k fejlődni kit-kit azzá, a mivé fej-

v a g y fölötte, h o g y észrevenné, a v a g y

lődni k é p e s ; holott nálunk

céljaira kizsákmányolná

az volna a k í v á n a t o s ,

azokat.

ha minden lelkész e g y s z e r s m i n d igazi missionarius

prédikációk, de n e m szónoki müvek;

is volna. S i s m e r e t e k d o l g á b a n is milyen

papolás, de nem

nyes útravalóval h a g y j á k

el ifjaink a

theologiai

a k a d é m i á k a t : Ö t j ó k a r b a n levő theologiai
démiánk

áll

fenn,

de

sem

egy jó

szegéaka-

dogmatikai,

gyújtás,

tettre

épen saját

Prédikációi

csak

e l ő a d á s a csak
ragadás

művé-

szete; hallgatóval való érintkezése csak személyes
t á r s a l k o d á s , de

nem

igazi

cura

pastoralis

gya-

korlása.

sem e g y valamire való exegetikai, sem e g y szá-

R e m é l e m , lesznek oly igazságos olvasók, kik

m o t tevő pastoralei k é z i k ö n y v ü n k nincs. Kézirat-

e s o r o k b a n nem megtorlást, h a n e m olyan tükröt

ból tanulnak, a mit tanulnak, és

f o g n a k látni, melybe n a g y o n é r d e m e s belenézniük

mányuk

mezejére

legfölebb

saját

csak

szaktudo-

egy,

többé-

még

azoknak

is,

kiknek

lelkiismeretét

k e v é s b b é t á g a s a j t ó n látnak b e a szerint, a mint

mulasztás ö n t u d a t a n e m terheli.

az előadó

fiak képezik az egyházi élet savát.

tanár,

ki

hallgatói

nagy

többségére

nézve az egyedüli forrás, t á g a b b a n v a g y szűkebb e n nyitja föl szemeiket. M á r p e d i g minden értelmes e m b e r tudja, h o g y e g y „ p e n s u m " nem annyi,

Az

semmi

egyházi férVigyázzanak,

h o g y a só m e g ne izetlenüljön!
Laicus.

A gymnasiumok szervezete,
ni.
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I,

A berlini királyi reáltanodában az 1878/9-ik iskolai évben előadott tantárgyak

sorozata.

A heti órák számát a táblázat mutatja.

Vallástan.
I. oszt. O-szövetségi bibliai történet Zahn szerint.
Az ó-szövetségi könyvek sorozata. A katechismus első
főrészének szómagyarázata. 4 templomi ének (1, 84,
H5. 65;).
II. oszt. Uj-szüvetségi bibliai történet Zahn után.
Az uj szövetségi könyvek sorozata, a katechismus 3. és
2. főrészének szómagyarázata (a 2-ik Luther magyarázata nélkül). 4 templomi ének (18, 157, 635, 800).
III. oszt. Palaestina földrajza. O-szövetségi bibliaismeret. O-szövetségi történeti részek s néhány zsoltár
olvasása. Második félév : A katechismus első főrészének
katecheticai magyarázata. Könyv nélkül 4 templomi ének
(67, 281, 573, 659) és két zsoltár (1 és 23).
IV. oszt. Első félév: Uj szövetségi biblia-ismeret.
Máté evangyeliomának olvasása. Második félév : A
katechismus magyarázatának bevégzése és ismétlése. 4
templomi ének (43, 296, 630, 775) és 2 zsoltár (8, 15).
V. oszt. Első félév: Apostolok cselekedetei. Második félév : A reformatio előtti kor egyháztörténelme. 4
templomi ének (191, 334, 388, 610) és 2 zsoltár (90, 103).
VI. oszt. Első félév: A katechismus 2-ik főrészének katecheticai magyarázasa. Második félév: A legfontosabb dolgok a reformatio történetéből és a válasz-

tanok. Az 51 és 121 zsoltár könyv nélkül. Itt és a
következő osztályokban Noack segédkönyve van bevéve.
VII. oszt. Isten országának története az ó-szövetségben ; kiválasztott részek a történeti, költői és prophétai könyvekből. A 132 és 2. zsoltár könyv nélkül.
VIII. oszt. Isten országának története az uj szövetségben. Nyáron a hegyi beszéd, a legfontosabb példázatok és részletek János evangyeliomából, télen : beszé'
dek az apostolok cselekedeteiből és egyes helyek a
rómaiakhoz, korinthusiakhoz és galatákhoz irt levelekből.
IX. oszt. Nyáron egyháztörténelmi áttekintés a
reformatióig, télen a keresztyén tan áttekintése kapcsolatban a katechismussal és az ágostai hitvallással.

Német nyelv.
I. oszt. Olvasmányok Grábner Robinsonából és
Gerberding versgyűjteményéből. Az egyszerű tőmondat
és az abban előjövő beszédrészek, név- és igeragozás, a
fő- és mellékmondatok megkülönböztetése, az Írásjelek
használatának első szabályai. Helyesírási gyakorlatok és
fordítások latinból.
II. oszt. Willmann, Lesebuch aus Homer és Gerberding, Gedichte. A bővített mondat és az arra vonatkozó beszédrészek a nyelvtani kézikönyv illető, fejezetei
II*

szerint. Fordítások latinból és franciából és újra elbeszélések.
III. oszt. Willmann, Lesebuch aus Herodot és
Gerberding, Gedichte. Az összetett mondat. írásjelek
tana. Fogalmazványok. (Elbeszélések, leírások, levelek,
fordítások.)
IV. oszt. Uhland és Schiller balladái. Nyelvtani
ismétlések. Felmondások és fogalmazványok.
V. oszt. Uhland és Schiller balladái. Schiller Tell-je,
Herder Cid-je. Szakaszok Schiller 30 éves háborújából.
Schiller és Uhland élettörténete. Nyelvtani elemzések.
Felmondások és fogalmazványok.
VI. oszt. Voss Homer fordítása, az Aeneis Schiller
altal fordított két könyve. Szakaszok a Nibelung-énekből
Simrock fordításában, Voss 70-ter Geburtstagja és
Louise-je, Goethe Hermann und Dorotheája. Szóbeli
előadások és fogalmazványok.
VII. oszt. Schillertől Glocke és Spaziergang, Wallenstein, die Jungfrau von Orleans, Goethetői Götz és
Egmont, részletek Németalföld elszakadásának történetéből Schillertől. Szóbeli előadások és fogalmazványok.
VIII. oszt. Egy sophoclesi dráma Dorner fordításában, egy shakespeare-i dráma Tieck fordításában ,
Goethe-tői Iphigenie auf Tauris és Tasso, Schillertől
Braut von Messina. Szóbeli előadások és fogalmazványok.
IX. oszt. Részletek Lessing, Herder és Schiller
prosai irataiból és Goethe Wahrheit und Dichtungjaból.
Az irodalom-történet átnézete. Szóbeli előadások és fogalmazványok.

Latin nyelv.
I. oszt. Gedike olvasókönyve I—VI szakasz. Rögtönzések és gyakorlatok.
II. oszt. Az I. osztályban tanultaknak tökélyesebbitése különös tekintettel a szabálytalanságokra, ehhez
Gedike VII.—IX. szakasz. Rögtönzések és gyakorlatok.
III. oszt. Gedike X—XVI. szakasz. A mellékmondatoknak oly kötőszókkal való begyakorlása, melyek
kötőmódot kívánnak. Olvasmányok Gedikeből (mesék
és rövid elbeszélések). Rögtönzések és gyakorlatok.
IV. oszt. Az alaktan befejezése, Gedike szerint. A
mellékmondatok és részesülői mondatszerkezetek legfontosabb szabályai. Olvasmányok Gedikeből. Rögtönzések és gyakorlatok.

VIII. oszt. Livius I. és Sallustius, Conj. Catil. és
Cicero, in Catilinam I., továbbá Ranke Chrestomathiájából.
XI. oszt. Livius XXI. és köv., és Ranke Chrestomathiájából.

Francia nyelv.
II. oszt. Ploetz elemi könyve 1—60 lecke. írásbeli
dolgozatok.
III. oszt. Ploetz elemi könyve 61 —104 lecke és
olvasmányok a függelékből. Rögtönzések és gyakorlatok.
IV. oszt. Ploetz iskolai nyelvtana 1—23 lecke.
Olvasmányul Flórian Guillaume Tell-je. Dictatumok, rögtönzések és gyakorlatok.
V. oszt. Ploetz isk. nyelvtana 24—25 lecke. Olvasmányok Voltaire XII. Károlyból. Rögtönzések és
gyakorlatok.
VI. oszt. Ploetz iskolai nyelvtana 46—57 lecke.
Fordítások németből franciára Hoffmann feladványaiból.
Olvasmányok Herrmann és Biichner olvasókönyvéből
(elbeszélő szakaszok). Rögtönzések és gyakorlatok.
VII. oszt. Mondattan Ploetz szerint, isk. nyelvt.,
58—78 lecke. Fordítások németből franciára Hoffmann
feladvanyaiból. Olvasmányok Hermann és Biichner olvasó
könyvéből (szónoki szakaszok) és néhány dráma, különösen Scribe-től és Moliére-től. Rögtönzések és gyakorlatok.
VIII. oszt. A mondattan terjedelmesebben ; rögtönzések és szóbeli fordítások németből franciára Hoffmann
feladványaiból. Fogalmazványok, szóbeli előadások. Olvasmányul főleg Racine és Corneille drámái.
IX. oszt. A mondattan nehezebb fejezeteinek ismétlése és kiegészítése. Rögtönzések. Szóbeli fordítások
németből franciára Hoffmann feladványaiból. Fogalmazványok, szóbeli előadások. Olvasmányul főleg Moliére
és Delavigne drámái.

Angol nyelv.
IV. oszt. Olvasási- gyakorlatok. Alaktan a rendhagyó igékig kizárólag. Fordítások Gesenius elemi könyvéből. Dictatumok, rögtönzések és gyakorlatok.
V. oszt. Rendhagyó igék, névmások, számnevek,
elöljárók és kötőszók Gesenius tankönyve szerint. Olvasmányul : W. Scott, Tales of a Grandfather. Rögtönzések és gyakorlatok.

VT. oszt. A praepositiók és az articulus használata
az adverbiumok képzése és helyzete, a határozatlan névY. oszt. Esettan. Részletek Caesar de bello Galico- mások Gesenius után. Olvasmányul: Irving, Alhambra
jaból Rögtönzések és gyakorlatok. Itt és a következő j Tales. Rögtönzések és gyakorlatok.
osztályokban Fromm iskolai nyelvtana van bevéve.
VII. oszt. Igék vonzata, személytelen és visszaható
VI. oszt. Idő- és módtan. Részletek Caesar de igék, segédigék Gesenius után. Olvasmányok Herrig kébello Galico-jából. Rögtönzések és gyakorlatok.
zikönyvéből jelesen Dickenstől Christmas Carol. RögtönVII. oszt. Nyelvtani ismétlések. Fordítások német- zések és Gyakorlatok.
ből latínra Schulz feladványaiból. Prosodia, hexameter
VIII. oszt. Infinitivus, gerundium, participium, nem
és pentameter ; Olvasmányok Curtiusból, Caesar bellum egyenes beszéd, Gesenius után. Olvasmányul : Macaulay,
civilejéből és Ranke Chrestomathiájából. — írásbeli gya- Ilistory of England és Shakspeare, Fogalmazványok és
korlatok.
rögtönzések.

IX. oszt. A mondattan begyakorlásara fordítások
Gesenius tankönyvéből. Olvasmányul: Macaulay, History
of England és Shakespeare. Fogalmazványok és rögtönzések.

Mennyiségtan.
I. oszt. A négy alapművelet megnevezett számokkal, a tizedes törtekkel számolás kezdete Loew feladványai szerint. Mértani nézlettan. Házi dolgozatok.
II. oszt. Tizedes és közönséges törtekkel számolás Koch szerint. Mértani nézlettan. Házi dolgozatok.
III. oszt. A törtekkel számolás további begyakorlasa, egyszerű és összetett hármasszabály, kamatszámítás Koch szerint. Sikmértan az egyenszarú háromszögekig bezárólag, Mehler szerint. Hazi dolgozatok.
IV. oszt. A gyakorlati számvetés további begyakorlása Koch szerint. Rövidített szorzás és osztás. A
betűszámíanból a 4 alapmivelet. Parallelogram és Kör.
Házi dolgozatok. Itt és a következő osztályokban Mehler és Meyer Hirsch van bevéve.
V. oszt. Hatványok és gyökök, proportiók, első
fokú egyenletek. Területegyenlőség, hasonlóság teriiletés körkiszámitás. Hazi dolgozatok.
VI. oszt. Másodfokú egyenletek és reciprok egyenletek, logarithmusok, kamatos kamat- és életjáradék
számítás, mértani és számtani sorzatok, sikháromszögtan.
Harmonicus pontok és sugarak. Házi dolgozatok.
VII. oszt. Kapcsolástan, a binomi tantétel, lánctörtek, határozatlan egyenletek. Tömegmértan. Házi
dolgozatok.
VIII. oszt. Sorzatok, maxima és minima, gömbháromszögtan, abrázolo mértan. Gyakorlati feladatokHázi dolgozatok.
IX. oszt. Magasabbfokú és túllépő egyenletek.
Analytica és synthetica geometria. Gyakorlati feladatok.
Házi dolgozatok. Mechanica, mathematicái földrajz és
csillagászat.

Földrajz és történelem.
*

I. oszt. Voigt Földrajzi vezérfonala. I. Rész.
II. oszt. A földrészek Európán kiviil Voigt vezérfonala szerint.
III. oszt. Európa országai Németországon kivul,
Voigt szerint. Görögök története N. Sándor haláláig,
rómaiak története a császárság kezdeteig Voigt szerint.
IV. oszt. Németország földrajza Voigt szerint.
Németország és Brandenburg története Voigt 38 £-ig.
V. oszt. Európán kívül a többi földrészek földrajza, Voigt szerint. Németország és Brandenburg története Voigt 39—75. gg. szerint.
\ I. oszt. Európa orszagai Németországon kívül
Voigt szerint. Görögök és rómaiak története Voigt
szerint.
VII. oszt. Németország földrajza és a földrajz altalános ismétlése. Voigt szerint. Németország története
1273-ig a keresztes háborúk és a kelet, Brandenburg
története az Ascanihaz alatt Herbst szerint.

VIII. oszt. Földrajzi ismétlések a történettel kapcsolatban. Németország és a többi főbb országok története
1648-ig Herbst szerint. Az ó és középkor ismétlése.
IX. oszt. Földrajzi ismétlések a történettel kapcsolatban. Németország és a többi főbb országok története
1648-tól fogva Herbst szerint. Ismétlések.

Természetrajz.
I. oszt. Egyes jellemző allatok és növények.
II. oszt. Kiválasztott gerinces állatok, honi fak és
a hasznot nyújtó bokrok az egyszerű levél-, virág- és
gyümölcs-alakok különös figyelembevételével. Itt és a
következő osztályokban Leunis elemző vezérfonala és
Loew növénytana van bevéve.
III. oszt. Kiválasztott iz-állatok leirása és egybehasonlitása. Rokon növények egyszerű viragalkattal.
IV. oszt. Kiválasztott alsóbbfokú allatok leirása
és egybehasonlitása. Rokon növények összetettebb viragalkattal.
V. oszt. Az allatok és az ember belső alkata.
Gyakorlatok egyes allatok leírásában és egybehasonlitásaban. A növények fejlődése és életviszonyai, példákkal vilagositva. Leírási és egybehasonlítási gyakorlatok.
VI. oszt. Az allatok földrajzi elterjedése. Gyakorlatok a madarak, halak és rovarok meghatározásában. Növényföldrajzi képek, gyakorlatok a növények
meghatározásában.
VII. oszt. A földkéreg alkata,
tétele és lassankénti átalakulása.

ásványtani

össze-

Természettan.
VI. oszt. Bevezetés a természettanba, altalanos
természettan, a szilárd, folyékony és légnemű testek
erőműtana. Itt és a következő osztályokban Brettner
vezérfonala van bevéve.
VJI. oszt. Hőtan, delejesség és dörzsvillamosság.
VIII. oszt. Fénytan.
IX. oszt. Hangtan és Galvanismus..

Vegytan.
VI. oszt. Bevezetés a vegytanba. A metalloidok
vegytana a ritkábbak kivételével. Itt és a következő
osztályokban Rüdorff alapvázlata van bevéve.
VII. oszt. A fémek vegytana az alumínium, a ne-,
mes és ritkább fémek kivételével.
VIII. oszt. A VII. osztályban nem tárgyalt fémek
és bevezetés a szerves testek vegytanába. Gyakorlatok
a laboratóriumban.
IX. oszt. Szerves testek vegytana. Gyakorlatok a
laboratóriumban.

írás és rajz.
I. oszt. Inís: Mindkét alphabet kis nagy betűi
Rajz : Egyenes vonalak és egyenes vonalú alakok, könynyű építészeti diszitmények előrajzok után.

II. oszt. Irás: Főnevek és mondatok folyó írásban.
Utemirás. Rajz: Hajlott vonalak s alkalmazásaik előrajzok után a táblán.
III. oszt. Írás : Mondatok folyóirásban. Rajz : Elemi
ékítmények, a tavlati rajznak első elemei drótminták
után.
IV. oszt. Rajz fatárgyak után (árnyéklattal); mértani szerkezetek.
V. oszt. Rajz fatárgy csoportok és könnyű gypsz
ékítmények után ; mértani szerkezetek.
VI. oszt. Rajz gypszminták után, feladatok az
alakzattanból.
VII. osztály. Mint a VI. osztályban.
VIII. oszt. Rajz gypszminták után (fej és fejrészek).
Feladatok az alakzattanból, gép-, terv- és alakzat rajzok.
IX. oszt. Mint a VIII. osztályban.

Ének
I. oszt. Templomi énekek és dalok begyakorlása
(egy hangra.) Elméleti oktatás (hangjegyek, szünetek,
hanglépcsők).
II. oszt. Templomi énekek és dalok begyakorlása
(egy hangra.). Az elméleti oktatás folytatása (Dur hanglépcsők, hangközök.)
III. oszt. Dalok begyakorlasa két hangra. Gyakorlatok a hangok eltalálásában. (Moll hangok).
IV.—IX. oszt. Első énekosztály : Templomi énekek és dalok begyakorlása két hangra. Második énekosztály : Templomi énekek, motettek, zsoltárok, karénekek és dalok begyakorlása (négy és több hangra.)

(

Tornázás.
A hetenkénti órak száma s a fokonkénti előmenetel a tornázásban nincs előadva az értesítőben.
Török Pál.

Közli

ISKOLAÜGY.
Visszatekintés főiskolai életemre.
Három éve hagytam el a főiskolát, s három évben
nincs annyi óra, a hányszor visszaemlékeztem rea. Ébrenlétemben és álmaimban gyakran megjelenik előttem
éltem ez aranykora, 12 év öröme és fájdalma, reménye
és csalódása. Mintha most is ott futkároznám a folyam
partján, víg cimborákkal, gondtalan pajkos gyermekekkel, vagy a gyönyörű hegysorozattól köritett fensík hullámzó vetései közt járkálva, nyitott könyv' mellett gyön y ö r k ö d n é m a természet ezer csodáiban , a vidék
nagyszerű panorámájában, boszankodva, ha az éles csengetyűszó hazamenni parancsol, — minden oly hű emlékezetemben van, mintha csak most élném át az egészet.
S ez emlékedet olyan édes-bus érzelmeket támaszt keblemben, Olyan sokszor hallottam diákgyerek koromban,

(

öreg papoktól az iskolai élet gyönyöreiről, a későbbi
élet ridegségéről, hogy én nem vágytam ki e paradicsomból soha. Meggyőződésemmé vált, hogy az iskolában
eltöltött időszak az egész élet ragyogó hímpora, mit
később lemos az ezerféle küzdelmek sokszor nagyon is
szennyes zápora ; az önzéstelen barati szív kiég az önérdek tüzében ; az összetartó szeretet kapcsai megtágulnak
s a hajdani szép világnak csak romja marad meg fájó
emlékűi. És ez így van mindenkire nézve kisebb-nagyobb
mértékben. Szomorú dolog az, hogy lassan-lassan lehull
az ifjúság virága s még szomorűbb az, hogy mai napság gyümölcs ritkán marad utána. Nemcsak az egyházi
pályára készülő ifjaknál van ez így, hanem általában,
legalabb nálunk magyaroknál.
íme ide jutottam én is e ^nagyon elszomorító
vidékre®, melyről Vigil ur e lapok m. évi 44-ik számának vezércikkében elmélkedik. Midőn elolvastam ez
elmélkedést, magamról éreztem, hogy szórói-szóra ugy
vannak azok, a mint ott le vannak írva. Különben éreztem én azt régen, éreztük azt sokan, még az iskola
falai között is néha-néha összegyűlve egy helyen, más
helyen, el-elmélkedtünk a szomorú baj okai felett, kerestük a dolog nyitját s talaltunk is — fájdalom — sokat.
Ezeket akarom én most leirni, mintegy feleletül a Vigil
úr cikkére; elmondani egynehányat azon okok közül,
melyek miatt mintegy erkölcsileg kényszerítve lettünktudatlanok maradni, s mely okok nagyrészben léteznek
még ma is. Tudom, hogy okaim közt sok lesz olyan,
mely élő személyeket érint, de őszinte lélekkel mondhatom, hogy egyéni érzelmeim legkevésbbé nyilatkoznak
e sorokban, egyedül a meztelen igazság vezeti tollamat.
Lelkemből sajnálkozom magunk felett, kik oly körülmények között éltük át az iskolai életet, hogy az reánk
nézve keveset eredményezhetett.
Én először is elitélem a mai tanrendszert alapjaban. Azaz, hogy nemcsak én Ítélem el, hanem oly egyének is, kiknek szavok mégis csak nyom valamit a latban. Volt alkalmam igen sokszor, részint tarsas körökben,
részint irodalmi uton, oly férfiak nyilatkozatait hallani
és olvasni, kik elég világosan kimutatták a mai rendszer
hiányos, sőt bizonyos tekintetben káros voltát. E lapok
nagyhírű szerkesztője is Székács Jószef felett, az akadémia őszes ülésén tartott emlékbeszédében, többek közt
így elmélkedik. >;A mai tanrendszer mellett, hol a sokféle
ismereti tárgy a tanuló lelkét csakúgy röptiben érinti, a
szellemi processus csaknem lehetetlenné van téve. A tananyag rengeteg tömege, mely a tanuló elméjét mintegy
elborítja, sem időt nem enged neki a befogadott ismeretek assimilálására, sem kedvet nem ad az önerején
való tovább haladásra, úgy hogy mikor a gymnasiumi
pályát megfutott ifjú, az u. n. érettségi vizsgara előáll,
már odáig van, hogy miután minden néven nevezendő
tudományba belekóstolt és semmi sincs többé, mi rea
az újság ingerével hathatna és figyelmét leköthetné : a
túlterheltetésben kimerült ifjú az egyetemre átmenvén,
választott szakmáját mar csak kenyeretadó mesterségnek

tekinti: mindent elkövet ugyan, hogy abban a szükséges jártasságot megszerezze, képzett ügyes emberré is
lesz : de a mire odáig eljut, annyira kifáradt, hogy az
életbe kilépve, már csak élvezni akar és hervadt lelkében többé nagyratörő, nemes gondolatnak nincs helye.*
Ugy látszik, hogy mai napság már nem az életnek,
hanem az iskolának tanulunk. Beteljesedik azon példabeszéd : a ki sokat-markol, keveset szorít. »A tudomány
hatalom 1* Igaz, de ma zsarnok hatalom, melytől menekülni törekszünk. S nem ok nélkül. Mert a tudomány
arra való, hogy helyesen élni tanítson. Legyen világító
tüz az élet vándorutján, és ne rengeteg erdő, melybe
a ki jut, eltéved. Ma a tanítás nem nevelés, hanem valóságos dreszura. Mintha a világ vége felé közelednék,
olyan lázas kapkodással megy minden. Egyik tantervet
megalkotják ma, holnap másról gondolkoznak. Minisztérium, egyházkerület, tanügyi bizottmány, „ismert- nem is- !
mert, félreismert lángész,* mind a tanügygyel bajlódik.
S csoda-e, ha a tanítvány aztán, látván, hogy mindenki
az ő boldogitásán fáradozik, maga összeteszi a kezét !
és várja, >:>dum defluat amnis*. S a ki kiképzi is magát,
lesz belőle híres, tudományos ember, igen sokszor vagy
olyan, kire ráillik Arany satiraja:
Nagy lett volna a tudósnak az ő tudománya,
De mi haszna, ha kevés volt a vágott dohánya!
vagy Lang H. jellemzése szerint: finom, sima, tetszetős
alakú és diplomatikus ember, ki az után alkalmazkodik
inkább, a mi tetszik, a mi divat, mintsem azután a mi
igaz, a mi jogos.* Igazán hűn jellemzi Channing a mai
egész társadalmi helyzetet, >:)szellemi szabadság® cirnü
gyönyörű beszédében, a többek közt így szólván : „Ti
úgy beszéltek nekem a civilisatióról, ennek művészetéről
és tudományáról, mint az emberi emelkedés legbiztosabb
eszközeiről. Elmondjatok nekem, hogy az ember ezek
által miként keríti hatalmába a természet erőit. Tudom, |
hogy hatalmába keríti azokat, de azért urak, hogy viszont azoknak rabszolgájává legyen. O kinyomozza és
műveli a földet, de csak azért, hogy maga még földiesebb legyen. O kikutatja az elrejtett bányákat, de csak
azért, hogy láncokat kovácsoljon magának. O minden
tartományokat meglátogat, de azért idegenként él saját \
lelkében.*
De már messze is mentem. Azt akartam megmutatni, nem én, hanem elismert tekintélyek nyomán (és
mennyit lehetne itt felhozni), hogy a mai nevelési rendszer rossz úton jár. Hiányzik belőle valami. Talán a
krisztusi lélek, talán a szeretet, talán az igazi életbölcseség. A katonarendszer áthatja összes tanításunkat.
Ügyes birkózókat nevelnek, nemcsak testi, hanem szellemi értelemben is. A „létért küzdeni!* jelszó lett ezen
krisztusi tan helyett: szeresd felebaratodat, mint magadat.
Az emberiség valóban „erő és anyag*-gá kezd válni.
Nem mondom, hogy nincs kivétel, hanem általában igaz.
Mindezen bajok pedig kommunis természetűek.
Nem tudom, más főiskolák theologusai mily körülmények között nevekednek leendő pályájokra, csak annyit

tapasztaltam mar igen sokszor, hogy nálunknál cseppel
sem állanak elébb. Hanem a mi főiskolánkban igen sok
hiányt tapasztaltunk, melyeknek nagyrésze meg van
még ma is.
Mikor az érettségi vizsgán jól-roszul átestünk, mint
a börtönből szabadult rab, nagyot lélegezve, belecseppentünk a tanszabadsag áldott eldoradójaba. Mellesleg megjegyezve, mai napig sem tudom, miként illett
a mi akadémiai tanrendszerünkre a tanszabadság elnevezés. Egy tanárunk egy alkalommal igy magyarázta
m e g : olyan ez, mintha valaki elibe felhordanak egy
egész ebédet és szabadságában áll nem a levesen, hanem a vastag ételen kezdeni, de mind meg kell ennie.
Elég a hozzá, hogy mi pompásán éreztük magunkat benne.
No most mar nem zaklatnak egy egész hosszú félévig —
gondolták sokan és kezdődött az önképzés, azaz, akarám mondani . . . regényolvasás. Tanusagos lett volna
madártávlatból szemlélni, azoknak az akadémiai hallgató
óráknak nagy részét. Valóságos kaszinó volt az sokszor,
azon külömbséggel, hogy a tanar hallhatólag olvasott,
vagy szónokolt, a tanítvány hallgatólag olvasott. Es mit
olvasott ? Bizony nem a leendő pályájára vonatkozó komoly műveket, hanem mint a ki a sok vastag ételtől
már megcsömörlött, hig lét, érzékmámoritó italt. Az
idő aztán folydogált a maga módja szerint, eljött a félév,
egy héttel előtte megszóritottuk, és kész volt a colloquium. így mult el több-kevesebb kivétellel az akadémiai négy év s azon vettük észre, hogy az élet tengerének partján állunk, anélkül, hogy valamit tudnánk a
hajó szerkezetéről, a kormányzásról, a szelek irányáról —
egyszóval azon dolgokról, melyek a Jézus megjelenésével ujakká lettek, s ránk nézve igazán ujak maradtak.
Azt hiszem, józan elmével senki sem tagadhatja,
hogy az emberi élet helyes megoldásához legelőször
szükséges egy igazi, meggyőződésen alapuló, tiszta vallásosság. Nem felekezeti hitrendszert értek. Mi protestánsok, úgy vélekedünk magunkról, hogy e tekintetben
a többi felekezetek felett előnyben állunk. Különösen a
prot. papnövendékeknek, mint a vallás leendő őreinek,
nagyobb mértékben van szükségök az erős vallásos
meggyőződésre, józan elmére, hogy valóban a „föld savai, a világ világosságai* legyenek. „Mert ha a só megizetlenűl, mivel sózatik meg az étel.* Lássuk csak, hogy
álltunk mi e tekintetben a mi főiskolánkban ? Valóban
különösnek tűnik fel előttem ma egész vallástanitási
rendszerünk. A jogi téren a szakkönyveket tanítják; az
orvosnövendéket leendő pályáján szükséges minden ismerettel ellátják; a gazdasági pályára lépett ifjaknak
gazdaságtanokat tanítanak stb. stb., csak a theologus
képez kivételt, épen azon könyvre nézve, melyet könyvnélkül nem ártana tudnia, értem a bibliát. Ma már tudomásom szerint a gymnásiumban tanítják a bibliát, de
a mi időnkben másként ment. Kezdtük a zsidó nép történetén, folytattuk kisebb-nagyobb kibővítéssel a reformáció történetén, és tanultunk morált. Hát a tanítási
szellem ? . . . A legridegebb közöny, paragrafusról pa-

ragrafusra menő leckézés ; semmi melegség, semmi hév,
csak olyan szekunda, csak olyan botozás, mint más
tantárgynál. Azaz, hogy még sem olyan. Mert a vallás
csupán melléktantárgyul szerepelt, mint a szépirászat.
S milyen megfordított dolog az, mikor a szeretet,
megbocsátás stb. elveit bottal verik az ember fejébe :
a szívbe kellene beoltatni a Krisztusnak, az evangéliom
világával. De a szívben sötétség. De hogy is ne ?! A
rideg valót mondom ki — fáj, hogy ki kell mondanom, midőn azon általános tapasztalatnak adok kifejezést, hogy az igazi vallásos melegségből nagyon kevés
volt a mi főiskolánkban, úgy a gymnasiumban, mint az
akadémián. Legmagasabb volt a közöny. Tisztelet a pár
kivételnek, de nyilvános előadás alatt megtörtént, hogy
egyik tanár játszi mosoly közt, másik szánó mosoly közt,
harmadik gúnyos mosoly közt beszélt a vallási dolgokról. Ily körülmény nem igen teremti meg alapról alapra
az erős vallásos meggyőződést. Mikor aztán az érettségi vizsga után pályát kellett választanunk, kik a papi
pályára léptünk, leginkább azon tekintetből tettük, hogy
biztos kenyeret ád. Hanem az akadémián tapasztaltunk
még különöst. Előkerült a dogmatika, mint a theologiai
tudományok alapja, s a mi tanárunk éles logikával, tudományos alapon, nekidőlt az egész hitrendszernek s
kimutatta, bebizonyította, hogy az egész dogmatikai
épület egy hamis tételen, a Krisztus istenségén alapul.
Hibás lévén az alap, hibás az egész, egyszóval képzeletszülemény, és semmi valóság. Sokszor elgondolkoztunk aztán azon kérdés felett, hogy tulajdonképen mi
lesz a mi feladatunk jövőre, mint papoknak ? Es nem
tudtunk rá feleletet találni. Krisztus aludt a hajóban.
El-elmerengtiink aztán, mint Marius Karthágó romjai
felett. Mert a mi vallásos lelki épületünk is ilyen rommá
leve. Csak egy halvány sugár derengett még kétkedő lelkünkben : a morál igen jó kezekben volt. Tehát leszünk
morálpredikátorok — gondoltuk magunkban — ez igaz, ez
megdönthetlen. Oh ha a bibliát ismertük volna ! Ha az
evangeliom éltető, melegítő lángja lelkünkbe van oltva igy
kiálthattunk volna a fagyos kétkedésnek: és mégis
mozog a fold ! De a biblia ? miért olvastuk volna, mikor
az egész csupán a felcsigázott képzelet légből kapott
szüleménye.
így tettük le aztán a kápláni vizsgát, teljes meghasonlott kedélylyel s azon szégyenitő öntudattal, hogy
mi most szétmegyünk a világba, nem úgy, mint bárányok a farkasok közé, hanem megfordítva, előre elgondolván, hogy ha majd történetesen a fagyasztó hitetlenség gunyvigyorogva elibünk áll, mivel fogunk védekezni ? vagy hallgatnunk, társul szegődnünk kell és nem
szólhatunk, mert nem hiszünk.
Azt kérdhetik önök : hát a ti főiskolátokban nem
tanították a bibliai magyarázatot, az exegesist ? Óh igen,
elmondom hogyan. Tanultuk egy évig a héber nyelvtant, egyenesen nekirontva a teremtés történetének. S
hogy mennyire haladtunk, kitűnik abból, hogy a kápláni vizsgán alig baktattunk az olvasásban. Mi úgy gon-

dolkoztunk már akkor, hogy a divó eredménytelen rendszer helyett sokkal jobb lett volna a zsidó nép vallásos
szokásait, fejlődését fejtegetni a biblia magyar szövege
alapján, rámutatva a forrásokra. Hogy a héber nyelv
tanítása felesleges, nem mondom. De nyelvtudósnak más
a feladata s más a papnak. Mi pedig papoknak készültiink mindannyian. Mit eredményezett ránk nézve a szokásban levő exegeticai előadás r Bizony semmit. Tanárunk elolvasott egy verset héberül, lefordította magyarra,
egy-kettő leírta, utána a többi olvasott, vagy máskép
töltötte az unalmas időt. A colloquiumon aztán mi is
elolvastuk előbb héberül, úgy, a hogy tudtuk, azután rá
mondtuk magyarul. De mit is akartunk elérni tulajdonképen a héber fordítással, mikor egy egész éven keresztül elég volt valamelyik rövidebb darabot lefordítani.
Talán hogy rosz a magyar fordítás Hat az ahhoz értők
adjanak jobbat! Annyi bizonyos, hogy az arra vágyók
kedveért nem volna háládatlan, a keleti nyelvek tanítására egy tanszéket felállítani, ha nem hiányoznék a
nervus rerum gerendarum, de hogy mi négy év alatt
672 órán nem tanultunk 10 órai hasznos dolgot, az is
bizonyos. Mert az uj testamentummal is így jártunk el, persze görögben. Nem mondom, hogy néha-néha nem hallottunk egy kis jófajta magyarázatot is, de ez az egészhez
mérve elenyésző csekélység volt. Sőt volt egy rosz
eredménye ez exegeticai előadásoknak. Roppantul haragudtunk a zsidó és görög nyelvre, s így megharagudtunk a bibliára is, szégyen kimondani, de így volt —
és nem olvastuk ezért sem, ezen ok is hozzá jővén ahoz,
mint felebb mondám, hogy a biblia csak néhány rajongó
egyén meséje.
(Vége következik).

Egy ifjú

pap.

TARCA.
Kultur-harc.
Az ág. h. evangelicusok 1878-ik évi egyetemes
gyűlésén felhozatván a vasárnap megszentelésének kérdése, az az indítvány, mely a kormány közbenjárását ez
ügyben sürgette, elvettetett és kimondatott, hogy minden
ez ügyben nyilvánuló panasz elintézése az egyházhatóságok körébe vág.
Ennélfogva tehát az egyházhatóságok körébe vág
annak elintézése, hogy vásárok vasarnap ne tartassanak,
hogy a város- és a faluházán, valamint a megyéken ne
vasárnap d. e. 9 órára hívják össze a gyűlést, hogy a
programmbeszédek ne rendesen ily napon, s hozzá még
délelőtti időben mondassanak el stb.
Akárhány állami, megyei, városi vagy magánintézetbeli pl. bankhivatalnok ajkairól szállt el már a keserű
panasz, hogy még egy vasárnapja sincs, a melyen
magát Istenének átengedhetné inkább, mint a hét más
közönséges napjaiban.

Norvégia fővárosában 160 borbély nyújtott be kérvényt a miniszterhez, hogy műhelyeiket vasárnap bezárhassák. Hány iparos panaszkodik nálunk, hogy a megélhetés gondjaitól ösztönöztetve a vasárnapi vásárra már
szombaton el kell indulniok; pedig ugy volna rendén,
ha a vasárnap a család napja lehetne, a melyen annak
tagjai a szó vallás-erkölcsi értelmében egymáshoz tartozhatnának !
V a g y ott van a gyármunkások roppant száma;
csak másoktól hallják, hogy mikor van vasárnap, de
ők annak áldásait nem élvezhetik, pedig a vasárnap a
humanismus és az ember-szeretet napja, a melyen a
jótékonyság cselekedeteivel inkább kellene ékeskednünk,
mint egyébb napokon, ugy hogy ezen nap magasztos
jelentőségének megünneplése által mindig több és több
követ vethetnénk a mélységbe azon valasz-falról, a mely
korunk oly fennen hangoztatott testvériesülésének szégyenére még most is fennáll ember és ember között !
Es ki győzné a vasútiak panaszat hallgatni, hogy
évszámra meg vannak fosztva a templomtól s nyugalmuk
napjától s a vasárnapon meg lehet puszta kedvtöltésből
utazó nem gondol arra, hogy az ő kényelmével hozzájárul a vasúti hivatalnok vasárnapja megrablásához.
Tehát mindezen panasz elintézése az egyházhatósagok körébe vág ? Ha ugy van, akkor a vasárnapjoktól
megfosztottak teljes joggal emelhetnek vádat az egyházhatósagok ellen, hogy miért nem intézik hat el panaszaikat ' De nem ugy van és pedig azon egyszerű
okból, mert az egyházhatóságoknak nincs hatalmuk az
említett s azokhoz hasonló panaszok elintézésére.
A hatalom a törvényhozás kezében van. Itt kell
kérelmezni. De a vasárnap nemcsak a protestánsoké,
hanem az összkeresztyénségé, mért ne lehetne tehát
mozgalmat előidézni legalább a magyarhoni keresztyénségnek a vasárnap megszentelése érdekében, mikor azt
látjuk, hogy Svájcban nemcsak az odavalók, hanem
amerikaiak, angolok, franciák, németek, olaszok s norvégek is egyesültek a nagy kultur-harcra.
Ha amaz ős isteni törvény a nyugalom napjává
tette a hetedik napot, mért ne állna kötelességében, sőt
érdekében is az emberi törvényhozásnak visszaadni e
napot az ezt nélkülöző emberiségnek már csak azért is;
mert e nap megszentelése nagy hatással van az erkölcsök megjobbítására és szeliditésére s előmozdítja a
megelégedést és az anyagi jólét felvirágzását ?
A vasárnap megszentelésének ellenségei megmosolyogták Scháffle osztrák minisztert, midőn kijelentette,
hogy vasárnap nem dolgozik és kérvényezőket el nem
fogad ; pedig a minisztereknél kellene kiindulni a kezdeményezésnek. De hát a mi minisztereink ha azt megteszik is, hogy magok vasárnap nem dolgoznak, azt is
megteszik azonban, hogy annál többet és pedig szigorúan dolgoztatnak másokkal.
Tagadhatlan, hogy a szünet nélkül való munka,
különösen a távírda hivatalnokoknak az idegrendszerre
oly izgatólag ható s mindig egyforma gépies foglalko-

zása megbénítja nemcsak a testet, hanem a lelket is,
annyira, hogy idő előtt elhasználódik az erő, megrövidül az élet s a végkimerűlés csakhamar előidézi a nyugdíjazással járó munkaképtelenséget.
Igaza van bölcs Salamonnak, mikor azt mondja :
»Napok hosszúsága van bölcsességnek jobbján® s az
ehez való alkalmazkodás jobban is meglátszik a zsidókon, a kik aránylag szigorúabban tartják meg ünnepeiket. Előfordult Berlinben az az eset, hogy mivel a
zsidók szombatnapon vonakodtak elfogadni a postán
érkezett küldeményeket: a póstahivatalnokoknak vasarnap sokkal nagyobb erőmegfeszitéssel kell dolgozniok,
hogy a zsidók szombatja megszenteltessék.
A vasárnap általános megszentelése előmozdítja az
anyagi jólétet. Plol virágzik az ipar, különösen a gyáripar és kereskedelem inkább, szóval hol a munka üli
legszebb diadalát mint Angliában és Amerikában, holott épen ott találkozunk a vasarnap megszentelése érdekében hozott legszigorúbb törvényekkel.
De általában véve a vasárnap megszentelésének
égető szükségét azon különösen a nagyobb városokban
előforduló kihágások, mértékletlenségek, dobzódások stb.
igazoljak, melyek a bűn napjavá teszik a vasárnapot,
annyira, hogy ha két külön hatarra lehetne rakni a hat
napnak és a vasarnapnak bűneit: ugy a vasárnap bűnhalmaza nagyobb lenne a többi hat nap bűnhalmazánál.
Nem szabad tétlenül nézni a vasarnap megszentségtelenítésének elharapódzásat. Meg kell indítani, vagy
a hol már megindult: erélyesen folytatni kell a szó leg.
nemesebb értelmében vett kultur-harcot.
Thomay József.\
szegedi evang. lelkész.

KÖNYVISMERTETES.
The catholic preshyterian. An International journal ecc'
lesiastical and religious. Edited hy prof ess or W. G.
Blailcie. January,
1880.
Blaikie úr, ki harmad éve a panpresbyterian szövetség ügyében hazánkban is járt, a »Catholic Presbyterian* nemzetközi, egyházi és vallasi folyóirat szerkesztője, e folyóirat ez évi első havi füzetét hozzánk is beküldte. Mi nagy élvezettel lapoztuk a változatos és gazdag tartalmú füzetet, melybe korunk positiv irányú legjelesebb theologusai dolgoznak, s úgy látszik, különösen
azon apologetikai célzattal, hogy az evangeliumi tan
XVI-ik századbeli fölfogását úgy mutassák föl, mint
amelyet eredeti tisztaságában hirdetni a mai modern
világ közepette is a protestáns egyház egyedüli föladata.
E nézetnek ékesen szóló kifejezést ád e füzetben
maga a szerkesztő >}A theologiai intézetekről és a theologiai kutatásról® írt nagyérdekű cikkben. E kettős fölirattal ugyan is, szerző a theologiában mai nap uralkodó kétféle irányt jelzi, és mondhatom, hogy a hiva-

talos egyház mellett a gyakorlati lelkészet érdekében házi atyák is , apológiáikban különösen a hitetlenség
annyi uj és találó érvet oly világos nyelven és oly vádja ellen védekezni, holott e vádat ellenök az akkor
melegen előadva rég nem olvastam, mint ezen mind már caput mortuummá nyomorodott pogány társadalom
össze nem egészen 10 lapra terjedő, eszmékben gazdag emeli ? Mennyivel természetesebb e csalódás olyanok
részéről, kik, mint Blaikie, teli igazi hittel és e hit boldolgozatban.
dogító erejével, nem bírják fölfogni, hogy lehessen posiHa
valaki
—
mondja
szerző
—
antithetikus
módon
>:>
tiv
alapja másforma vallási meggyőződésnek. Pedig,
akarná a kétféle iskola föladatát kifejezni, azt kellene
hogy
van alapja, még pedig positiv alapja, ezt ma már
mondani, hogy az egyik ismert dolgok tanításával foglalkozik, míg a másik ismeretlen után kutat. Ez ellentét nemcsak egy-két tudós fejtegetései nyomán állíthatni,
által ugyan a dolog nagyon is élére van állítva, de nem hanem bizonyítja azon tény, hogy a világ protestánsaitúlozunk, ha azt mondjuk, hogy az egyik tanítani, a nak tán fele része ez alapon áll. Ily körülmények között
másik kutatni akar. Egyik esetben azt tartják, hogy mindenesetre kemény beszéd az, melyet szerző a német,
a theologia tárgya nagyrészt ismeretes, és csak némely svájci és hollandi szabad theologiai intézetekről szólva
dolog igényel kutatást; a másik esetben minden ejt, hogy t. i. azokban, minthogy eredetüket a XVI. száuj nyomozás alá vetendőúl tekintetik. Az utóbbi zadbeli vallásosságnak köszönik, ma eltérő szellemben
nézet szerint a theologia annyira összevegyült a hagyo- tanítani olyan eljárás, mint az, hogy a kakuk idegen
mánynyal, hogy legjobb annak összes készletét a tudo- madarak fészkébe rakja tojásait. Hát Luther is kakuk mómány tégelyébe vetni, és ez uton állapítani meg, mi don cselekedett-e, midőn azon székesegyház ajtajára szeérdemes a megtartásra. Ha e nézet győz, akkor theo- geztette tételeit, melyet a középkor római szelleme emelt ?
Nem úgy uraim ! Ha hitök van önöknek az igazlogiai iskoláink merő kutató intézetekké válnak, s nem
lesznek többé alkalmasak, lelkipásztorok képzésére. ság hatalmában, s én hiszem, hogy van, kövessék GaAbból az eszméből indulva ki, hogy a theologiának maliel tanácsát, és engedjenek szabad fejlődést a szelegész tartalma kérdéses, a fiatal emberek a nyomozási lemnek, mely ha emberektől van, műve úgyis felbomlik,
nehézségek oly tengerébe merülnének, mely életök leg- ha pedig Istentől van, ti föl nem bonthatjátok; kövesnagyobb részét elfoglalná, s fel nem tehető, hogy három sék a francia legújabb zsinat példáját, engedjék az
vagy négy esztendő alatt az igazságról oly tiszta, meg- i egyházakat maguk módja szerint üdvözölni, s tapaszállapodott nézetekre vergődhetnének, hogy képesek talni fogják, hogy a szent lélek a mai hitetlennek kikilegyenek másokat tanítani és vezetni. Az eredmény áltott civilisatióban is megtalálja útját s akkor szólhatnak
aztán nem lehetne más, mint hogy tanításaikban csak igazán panpresbyterianismusról, mint a reformatiói
épen azon kérdéseket kellene kerülniök, melyeknél a mű emberiségi nagy diadaláról.
Az érdekes füzet egy másik cikkében Balogh
lélek leginkább szorul vezényletre és ösztönzésre, megelégedvén a természeti vallás néhány altalanosságával, Ferenc hazánkfia mult évi egyházi mozgalmainkat isvagy merő erkölcsi szabályokkal. Azok aztán hirdetői mertetve, dolgozata végén oly észrevételeket tesz, melyek
lesznek az evangyeliomnak, hirdetésre méltó evangyeliom megérdemlik, hogy nálunk is, vagy inkább, csakis
nélkül; lélekmentő emberek, lélekmentő nélkül; vezetők nálunk olvastassanak. »Sajnálatra méltó — mondja
világosság nélkül; kormányzók kormány nélkül, s utol- B. F. úr — hogy az a ministerium, melynek három
jára is az a vége, hogy vagy kóros elcsüggedésbe protestáns tagja van, és ezek közt Tisza Kálmán,
esnek, nem látván magok körül egyebet, mint homályt Debrecennek egykoron legkedvesebb és legbámultabb
és bizonytalanságot; vagy mint vakmerő gondatlanság dísze, ministerelnök, napról-napra mind jobban elveszti
áldozatai, prédikálják azt, a minek predikálásáért fizet- a protestánsok bizodalmát. Pedig nem lehet kétségünk
tetnek, nem gondolva vele, igaz-e a mit hirdetnek vagy benne, hogy a ministerelnök a protestáns egyház iránt
jó indulattal viseltetik ; és ha mi iránta több bizodalmat
nem igaz.®
Ez sötét képe a modern iránynak, mely ha csak tanúsítva, politikai sérelmeinket kevesebbé emlegetnek,
részben is állana, a legátalkoclottabb lelket is megdöb- ez tán többet használna ügyünknek, mint a tüntetések
benthetné. Szerencsére, Blaikie úr túloz, és akarjuk hinni, és izgatások. Alkotmányos kormány fejében régi függetlenségünkből mindenesetre némelyeket engednünk kell.
hogy jó szándékkal és tudtán kívül túloz.
Elég,
ha központosíthatjuk erőinket iskoláink fentartáMi nagyon értjük és méltányolni is tudjuk Blaikie
úr gondolkodását, ha ő, áthatva a nagy reformátorok sára, melyek az állam által gyámolított magasabb iskoszellemétől, mindazokról, kik a vallás-igazságokat nem lák mellett, reánk elég súlyos terhet raknak. Szenvedés*
e szellemben fogják föl, azt hiszi, "hogy azoknak tudo- teljes három század megtaníthatott volna már, hogy (
mánya merő tagadásból áll, és hogy semmi bizonyost mint a kormány állandó ellenzéke, ez iránynak folyvást
áldozatai voltunk, és sorsunk folytonos háborúság, szenvenem hisznek.
Mindig úgy volt, és úgy is lesz, hogy az uralkodó dés és szegénység volt. S mégis vidorabb, verőfényesebb
c<
vallásnézetek követői előtt a haladó uj irányok merő kor, úgy látszik, még messze van reánk nézve.
tagadás és hitetlenség színében tűnnek fel. Avagy nem
»Magyarországon az egyház törvényei s annak
kénytelenek e magok a hitélet nagy mesterei, az egy- szervezete iránt nagyobb az érdeklődés, mint az egyház

valódi élete, lelke — az üdvözítő hit iránt. A magyar | sát hozza javaslatba, hol vonzó stylusban elő legyen
presbyterianismus annyira ment, hogy az egyházat sae- adva a presbyterianismus mivolta, amint az a közigazcularizálta, teljesen világi intézménynyé tette, melyben gatásban, tanításban, isteni tiszteletben és a históriában
a nép minden, holott valami különös keresztyéni színe- nyilatkozik stb.
A füzet minden közleményének különös érdeme
zetet épen nem mutat. Az egyházalkotmány, mint
az,
hogy
a tárgyalt anyagot az egyházi élet gyakorlati
valami erősség áll szemben a politikai fondorlatokkal.
Nagy Theodosius idejében maga a császár is leoldotta kérdésével hozza kapcsolatba, és a vallási eszméket úgy
fegyverét, mielőtt a szentélybe belépett; ugy kellene mutatja fel, mint a melyek erősebb vagy gyöngébb
presbytereinknek és lelkészeinknek is félrevetniök poli- lendülettel az elméket elfoglalják, és tettre indítják. E
tikai célzataikat, mikor abban forgolódnak, hogy Isten praktikus irányzat a vallás ügyét közelebb hozza az
országát terjesszék. Azonban ujabb időben egyházi gyű- élethez, s hozzáférhetővé teszi a laikusoknak is.
léseink és presbyteriumaink a népválasztások folytán a
Ballagi Mór.
szerint valtoztak, amint egyik vagy másik politikai áramlat kerekedett felül. Az állam mindig egyesülve talál
bennünket, hogy túlkapásainak ellent álljunk, de az
elvilágiasodás, a közöny, s a lassanként belopódzó rationalismus ellen határozottan és hathatósan föllépni nem
Táborszky és P a r s c h zeneműkereskedésében Butudunk. A benső élet művelése kevés emberre bír
dapesten megjelent: Székely Katalin. Eredeti operette.
vonzó hatással, és a hősiesség szelleme nem az evanÉnekhangra zongorakísérettel vagy zongorára külön szergyelium nagy ellenségei ellen fordul, hanem azok ellen,
zé Erkel Elek. Szövegét irta Lukácsy Sándor. Tíz dal:
kik utoljára is sokszor csak az egyházi formáknak képSzép az élet. Édes kedves kis hazám. Szívemben két in.
zelt ellenségei, t. i. az egyházi alkotmányt bizgató állam
dulat. Az én szivem. Tizenhat éves kis lány. Árva kis
ellen. Az egyház és állam közti viszony mindig égető
lany, szegény árva. Egy csalódás nem halai. Kupát rakérdés nálunk, míg a Krisztus és hívei közötti viszonyt
gadj. . Kis pacsirta édes társam. Nem messze van. Ára
kevés figyelemre méltatjuk. Jog és szabadság kétségi frt 50 kr. Ezen operett a budapesti népszínházban nagy
kívül felséges dolog, de igazlelküség- és bűnnélküliség
tetszés mellett adatik elő.
sokkal szükségesebb dolgok. Mindaddig, mig népünk
Nyílt k é r e l e m ! Szives bizalommal kérem tiszt,
igazán keresztyénné nem lesz, mindig attól kell tartapaptársaimat, kegyeskedjenek nekem biztos tudomást
nunk, hogy presbyterianismusunk demagogiaba, clemaadni arról, vajon kik voltak „az áhítatosság órái*-nak
gogarchiába esik. Iskolakat, lyceumokat, jogakademiakat
fordítói.' Hármat tudok: Almási Balogh. Sámuel, (kiről
állítani, fenntartani és azokat politikai beavatkozástól
emlékeztem volt Almási Balogh Mózes életrajzaban e. t.
menten tartani, amint mi teszünk, bizonyára szintén föllapok mult évi 4. sz.) Polgár Mtháh/ volt püspök és
séges dolog, azonban itt is az a nagy kérdés, milyen
Miskolci Szíjártó István volt sz. martonkátai pap s kecstermészetű és jellemű a vallásos tanítás, mely azokban
keméti e. m. főesperes. Ezeken túl volt-e még valaki?
az iskolákban nyujtatik? Ha iskoláink igazi vallásos, kes általában ama nagybecsű könyv, melyik kötetét ki forresztyén embereket nem nevelnek, akkor nem érdemedította ? Egyéb körülmények előttem ismeretesek. Azonsek azon nagy erőfeszítésre, melyet mi azok fentartása érdeban bármi kis mozzanatot is, mely ama nagyértékü mű
kében teszünk. Tudománynak és evangyeliomnak karöltve
honi nyelvünkre lett átültetésénél felmerült, igen szívesen
együtt kell járniok a protestánsok iskoláiban: tudományt az
óhajtanék megismerni. Sós-vertike, u. p. Baranya Sellye.
állam is taníthat, de az evangyeliumot nem taníthatja.
Kálmán Farkas.
Jelszavunk legyen nemcsak „előre*, hanem „fölfelé*.
E v a n g y . lelkészi tár. Szerk. Celder Márton, II. füz.,
Jobban szerettük volna, ha Balogh Ferenc úr keményen sújtó, sokban nagyon is talaló ez észrevételeit melynek tartalmát képezik: >yA várost sirató Jézus*
nem külföldön, hanem valamely hazai lapban közli, azok- Fördős Lajostól. >yA föld és az ember* Celdertől. „ A
nak eszméltetésűl és okulásul, kikről szólnak és kiket liiven teljesített kötelességről* Hörk Józseftől. „Kérjetek
alázatosak!'1
nem ok nélkül korhol, habár nem egy pontban túlszi- áldást* Láng Adolftól. „Legyetek szelidek,
gorún ítél meg. Azonban az igazság, hatásosan előadva, Nagy Lajostól. „ M a r a d j velünk Uram !* Fördős Lajos"
mindig nyeremény, és a nem helyén történt elmondása tói. Végül vannak a gyakorlati lelkészkedésre vonatkozó
absolut becséből semmit sem von le, leglölebb azt bizo- kérdések. — Az e füzetben foglalt beszédek tő jellemnyítja, hogy szerző a hely és idő megvalasztasaban nem vonása az egyszerűség ; meglátszik a szónokokon, hogy
a mikor beszédjüket elmondották, nem akartak tündöelég ildomos.
Sajnálom, hogy a hely szűke nem engedi ismerteté- kölni, hanem — hatni, épiteni. Es ezen célt az olvasósemet tovább terjesztenem, hogy bemutatnám Pressensée nál is elérik. De a hatás még nagyobb és biztosabb
mesteri ismertetését Delaborde grófnak Coligny-ről írt volna, ha a felsorolt beszédek egyikében vagy másikájeles életrajzi művéről, vagy Breed : „Mi a presbyteria- ban több volna a bibliai elem. A szent irás ama kinismus* cimü dolgozatát, melyben oly kézikönyv kiadá- apadhatlan forrás, melynek kristály tiszta vizében saját
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beszédünknek fel kell olvadnia, hogy isten igéjévé
váljék, úgy annyira, hogy ne mi beszéljünk a szószéken, hanem a mi mesterünk, a kinek országát terjesztjük. Valamint nem szükséges sokat idézni, de szintúgy kevés néhány szóból álló szöveget felolvasni s
azután a szent irás erősitő helyeit mellőzni. Bizonynyal megragadó, hatásos, ha a szónok így szól, mint
pl. Fördős L. utóbbi beszédében: »Aldott úr Jézus Krisztus, te a pusztában ötezer éhezőt tartottál jól
öt árpa kenyérrel és két halacskával: hitesd el velünk,
hogy a mindenható Isten kevésből is csodálatosan jól
tarthat bennünket, az élelmi szerek megszaporitásával* . .
Különben a felsorolt beszédek mind épületesek s megérdemlik, hogy azokat ne csak a szórványokban olvassák
— ingyen, hanem, mi a Sión őrtállói, áron is megvegyük azokat, hogy hitünknek sava meg ne Ízetlen üljön.
Ne feledjük el, hogy a jó pap holtig tanul, tanuljunk
egymástól e téren is. . . . Egy köz-pap.
Uj collegák. Leányiskolák tanítónői, tanítói és
altalaban nőneveléssel foglalkozók számara Nemzeti nőnevelés cím alatt havi folyóirat indult meg, mely különben
is hézagpótló feladatát derekasan betölti. Szerkesztik és
kiadják a bpesti sugárúti állami tanitónő-képzőintézet
tanítói. Teljesen tisztában vannak céljukkal, s ez már
magaban véve félsiker. Programmjukhoz képest lehetőleg
minden füzetben közölnek iránycikkeket, ismeretterjesztő
értekezéseket, gyakorlati tanításokat, könyvismertetéseket,
tárcát és levelezést. A legutóbbi füzetben mindezen rovatok be vannak töltve Péterfi Sándor, Szvorényi József,
Harrer Paula, Ballagi A., S. I., Alexander Bernát, Mendlik F. stb. cikkeivel; azonkívül 3 ábra díszíti e füzetet.
A folyóirat előfizetési ára egész évre 6, félévre 3, két
hónapra 1 frt. Az előfizetési pénzek a Nemz. nőnevelés
szerkesztőségének cime alatt a bpesti sugárúti állami
tanítónőképző intézetbe küldendők. — Magyar Paedaqogiai
Szemle. Tanügyi közlöny, megjelenik minden hó 25-én
2—2 1 / 2 iven. Kiadja és szerkeszti Rill József. Az »Iskolai könyvkereskedés* tulajdona. (Stáció utca, 9 sz.) Előfizetés ára egy évre 2 frt. 50 kr. I. évf. 1. füzet tartalma : Az iskola én vagyok. Rilltől. (Simay István phototypogr. arcképével) Eszmék a nemzeti nevelés köréből.
Irta dr. Göőz József. Magyarország egyik minta iskolája.
Dr. Kerékgyártó Elek. Válasz Kerékgyártó levelére. Szerk.
Pestalozzi legfőbb tanítási elve. Zsengeri Samu. Emberhez egyedül méltó párbaj. Dr. Márki József. Irodalmi
kalauz. Tanitóegyletek irodalmi működése. Tanfelügyelők
jelentései. Irodalmi hirek. Könyvészet. Tanügyi lapok
repertóriuma, végül tanügyi krónika.
A hű lelkipásztor jelleme. Külön levonat a Prot.
Egyh. és Isk. Lap 1879-ki 32., 33. 41—49-ik számából. Irta Hörk József, eperjesi ev. theol. tanár. 8 rét, 68
lapra terjedő füzet; ara 30 kr. Egész tiszta jövedelme
a prot. árvaház alaptőkéje gyarapítására fordittatik. Kapható a szerzőnél Eperjesen, és Kókai Lajos könyvkereskedésében Bpesten.

KÜLÖNFÉLÉK.
* Személyi hirefc. Alsó-Börsodból értesítik lapün^
kat, hogy Csordás Dániel ref. helyettes leíkéfez febr.
i-én a mező-csáthi egyház lelkészévé egyhangúlag megválasztatott, — A Szabolcsm. Közlönyben olvassuk,
hogy N. Rállón Görömbei Péter, fef lelkész büzditása
s felhívása és fáradozását folytán »polgári olvasó-egylet*
alakíttatott 1879. év őszén 128 taggal-. Élnökül nevezett lelkészt választották', ki midőn e culturalis s humánus célú egylet élén áll, előmozdítja a protestáns
eszmét, és a prot. lelkészi tekintélyt is, mert vegyes
vallású lakosok között tartja a gyeplőt! Horváth István
első fitanitó magyar történeti és számtani előadásokat
tartott január hó folytán élénk érdeklődés mellett, A
tagok száma mutatja, hogy a mozgalomra szükség volt:
Jár 7 lap: politikai, ismeretterjesztő (Vasárnapi Újság,
Képes Néplap, stb.), gazdászati és iparos szaklapok.
" A zágrábi prot. egyház, mely az isteni tiszteletet évek óta egy kibérelt imaházban, volt zsinagógában tartja, — Horvátországból nyert értesülésünk szerint — templomot és paplakot készül építeni. Horvátországnak ezen egyetlen prot. egyhaza, nemcsak német
s szláviijku, hanem magyar tagokból is állván, hivatva
van a horvát népre irenicus, kibékítő befolyást gyakorolni, s tettleg bebizonyítani, hogy a protestáns, s nevezetesen a magyar elem neki is áldásul lehet, mely különféle
népekkel békében tud élni. Az egyház a Gusztáv-Adolfegylet részéről különös figyelemben részesül. A templomépítési tért Zágráb városától valószínűleg ingyen fogja
kapni, s azon reményben van, hogy a magyarhoni atyafiak is őt, mint a magyar protestantismus expositurájat.
mely a magyarhoni prot. anyaszentegyházzal legszorosabb összeköttetésben akar maradni, s magát annak
természetes tagja s leányának tartja : támogatni és segélyezni fogják. Tudósítónk, levelében még egyébb újságot is ir; nevezetesen hogy a zágrábi egyháznak a
Gusztáv-Adolf egylet már mostan 18.000 frtot építésre
s 6000 frtnyi évi segélyt biztosított volna: ellenséges
forrásból származott hír, s tendentiaja csak az lehet,
hogy ártson ezen igyekező, életrevaló diasporális egyháznak, mely gróf Schlippenbach Ernő felügyelő, Dianiska
András lelkész, s egy derék, művelt tagokból álló presbyterium vezetése alatt jobb jövőnek néz elébe.
"" Az,,Eötvös-alap" központi gyűjtő-bizottsága egy*
kétszáz forintos és hét egyszáz forintos ösztöndijt, továbbá 1 egyszáz forintos és 2 ötven forintos segél)'!
alkotott, s felhívja az illetékeseket, hogy ezek elnyerése
céljából a bizottsághoz intézendő folyamodványaikat Péterfi Sándor elnökhöz (Bp., gyár-utca 5. sz.) f. é. május
elejéig küldjék be. 1. Az egy 200 frtos, valamint az
első 100 frtos ösztöndíjra pályázhatnak a bpesti és kolozsvári egyetemeken tanuló azon ifjak, kiknek szülői
hazai nép- vagy polgári iskolában, képezdében vagy kisdedóvóban mint tanitók vagy tanárok működnek vagy
működtek s az Eötvös-alap intézménynek rendes tagjai,
i. A 6 egyszáz frtos ösztöndijakra a gymnaziumok és

reáltanodák felsőbb osztályaiban, tanitóképezdékben vagy
akadémiákon tanuló oly növendékek pályázhatnak, kiknek szülői az í, pontban felsorolt intézetekben működtek Vagy működnek s az Eötvös-alaphoz rendesen hozzájárulták. 3. Az egy íoo frtos és két 50 frtos segélyért folyamodhatnák szegény sorsú, keresetre képtelen tahitok Vagy tailiték özvegyei, árvái, vagy nyomorék
utódai. Az ösztöndijakért folyamodók mellékelni tartoznak : a) tanulmányaikról, magaviseletükről s előmeneteleikről szóló és az illetékes intézet által kiállított bizonyítványaikat s azon tanitóegylet ajánló levelét,
melyhez szülőik tartoznak vagy tartoztak; b) arról szóló
okmányt, hogy szüleik az Eötvös-alaphoz keletkezésétől
kezdve 1 frtnyi évdijjal rendesen hozzájárultak. (Ez okmányért a vidéki gyűjtő bizottságokhoz, vagy a központi gyűjtő-bizottság titkárához, Luttenberger Ágosthoz
Bpest. Deák-tér 4. fordulhatni.) A segélyért
folyamodók
szegénységi bizonyitványnyal és az illetékes tanítói egylet
vagy iskolai hatóság ajánlatával szereljék föl folyamodványainkat s igazolják, hogy maguk vagy övéik az EötVös-alaphoz 1 frt évdijjal rendesen hozzájárultak. Az ösztöndijak és segélyek a különben jogosultaknak, nemzetiségi és felekezeti különbség nélkül, fognak odaitéltetni
f. é. május 16-án. A folyamodók közül azok, kiknek
szülei az Eötvös-alaphoz 1876. jan. 1. óta befizették évdijaikat, hasonló minősitvény mellett előnyben részesülnek. Folyamodók szülei, ha már tagjai az intézménynek, a hiányt pótolhatják. Oly egyének, kik csak a pályázat kihirdetése után lépnek a tagok közé, ez évben
még nem tekintetnek jogosultaknak. Az odaítélt ösztöndijak f. é. jun. i-jétől 15-éig az illető tanintézetek dékánja vagy igazgatói altal láttamozott nyugta mellett,
mely vidékről utalványozás végett Péterfi S. elnökhöz
küldendő be, Örley János pénztárnok által (Bp., ősz utcai
községi iskola) fognak kifizettetni, a segélyösszegről szóló
nyugták az illetékes lelkészi hivatal vagy községi előljáró
láttamozása mellett küldendők be a vidékről ; a fővárosiak személyesen is felvehetik.
Felhivás az egyetemes presbyteriánus szövetség második gyűlése tárgyában. Ref. egyházunk a
presbyteri egyház-igazgatási elveket követő egyházak
szövetségébe az 1877. évben Edinburgban tartott nagy gyűlés alkalmával belépvén: a mult év szept. 10—13 napjain Debrecenben tartott egyetemes konvent elhatározta,
hogy a 2-ik presbyteri nagy gyűlésen is — mely a
folyó évi sept. 23-ról -— okt. 3-ig Philadelphiában fog
megtartatni, s a melyre ref. egyházunk Dr. Schaff Fülöp
new-yorki hittanár, mint a presbyteriánus szövetség európai küldötte által, a ki Budapesten személyesen megjelent, meg is hivatott, a magyarországi ref. egyház képviselve legyen. Egész bizalommal felhivatnak azért egyházunk azon buzgó és hivatott tagjai, kik e nagy hord.
erejű s messze kiható szövetség eszméje és magasztos
tárgya iránt érdeklődéssel és ügyszeretettel viseltetnek,
hogy egyházunk képviseletének nemes tisztére vállalkozni s e szándékokról és elhatározásukról legkésőbb
folyó évi május hó végéig konventi elnök nagyméltóságú hl. Báró Vay Miklós úr ő kegyelmességét (Golop
u. p. Tallya) értesíteni szíveskedjenek. A gyűlés tanácskozásainak ügyrendé a mi egyházunkat is közelebbről
érdeklő nagy fontosságú tárgyakat foglal magában ;
mint az európai szárazföld egyházainak, ezek között

épen a magyar prot. egyháznak ismertetése, a hitvallások
egyeztetésének fontos kérdésében az első nagy gyűlésből kinevezett bizottságnak jelentése s ebben a magyar
ref. hitvallásoknak leirása; ezekre nézve ugyan épen
hazánkfia Balogh Ferenc, debreceni főiskolai hittanár
fogja megbízás folytán elküldeni az ismertetést és tudósításokat ; továbbá azon bizottság előterjesztése, mely
javaslatot ád azon módokról, mikép lehessen segíteni
az európai continens szegény egyházait. Nélkülözhetlen
szükséges tehát, hogy legyenek e gyűlésen érzelmeinknek élő szóval tolmácsolói, hazai egyházi állapotainknak
szószólói és hiv ismertetői. Óhajtotta volna az elnökség
egyik képviselőül épen Balogh Ferenc tanár urat megnyerni, mint a ki az első nagy gyűlésen is Edinburgban oly méltólag képviselte egyházunkat, de ő hivatalos
és másnemű teendői miatt erre most nem vállalkozhatott ; más egyének ajánlkozására van tehát múlhatatlan
szükség. Tegyék meg ezt, kik arra képesek és hajlandók
egyházunk tekintélye, érdekei; a kölcsönös szeretet és
vonzalom követelik azt meg. Halljuk meg a hozzánk
intézett testvéri szózatot, ragadjuk meg a szeretet által
felénk nyújtott jobbot! Egy képviselőnknek a tengeri
útra Havre vagy Liverpooltól New-Yorkig s onnan
Philadelphiáig és majd vissza az úti jegy amerikai testvéreink buzgóságából fog megküldetni; a többi költségeket, valamint a másik vagy több képviselő utazási
kiadásait, a ref. egyház egyeteme fogja fedezni. Debrecen, febr. 4. Tóth Sámuel konventi jegyző.
* Botrányos eset. Divéky Ágoston, alsó kubini
kir. közjegyző, hagyatéki díjmentes anyakönyvi kivonatok végett irt Irsára az ottani „ tisztelendő plébánia hivatalnak. (< Hivatalos levele innen a következő tót nyelvű
utóirattal érkezett vissza : »En pánszláv vagyok ; én
nem értem azt a barbár magyar nyelvet, én lutheránus
pap vagyok ! irja meg kend az én nyelvemen, hogy
azon Lavicska igazi ev. lutheránus volt-e, vagy pápista,
azután majd meg fogom őt keresni. Irsán 1879. Evangélikus pap*. A kir. közjegyző e botrányos válasz miatt
az alairás után indulva, természetesen nem az irsai kath.
plébános, de az irsai ágost. hitv. lelkész ellen fordult s
a kassai közjegyzői kamara közvetítésével a kultuszminisztériumtól érdemleges elégtételt követelt. A kultuszminiszter, a dolog rendje szerint a bányai ev. superintendenst hívta fel az irsai ág. hitv. lelkész ellen a
vizsgálat megtételére. Margócsy József irsai agost hitv.
lelkész és pestmegyei esperes teljes önérzettel és batorsággal a sérelmes választ az irsai róm. kath. plébánosnak tulajdonítja, az mondva, hogy bárkinek is mutatta
fel az irást, abban mindenki, a ki csak latta valaha a
plébános irását, annak szándékosan ferdített Írására
ismer. Minthogy Margócsy ev. lelkész úr a plébánosnak
ily tette által hazafias becsületében van megsértve, mert
hivatalával visszaéltek, nevében hamis okmányt gyártottak, az allami magyar nyelv pedig barbárnak neveztetett, az ev. lelkész polgári törvénykezés utján fog
keresni megtorlást. Mi, kik ösmerjük Margócsy esperes
ur hazafias gondolkodását, percig sem kételkedünk a
fölött, hogy ez ügyben az ő részén áll az igazság, s
csak helyeselhetjük, hogy megtámadott becsülete megoltalmazásáért a törvényre hivatkozik !
Gyászhírek. Öcsödön jan. 30-án roppant közönség

részvéte mellett temették el Gáti Imre ref. tanítót, ki
jó humoráról, csattanós élceiről volt ismeretes. Ravatalanal Olah Antal öcsödi lelkész megható halotti beszédben fejtegette, ki volt az elhunyt, mit vesztett
benne neje s két gyermeke, kiket nagy szegénységben
hagyott hátra, mit a társadalom, s a nevelés ügye. A
sírnál Váróci Zsigmond segédlelkész mondott búcsú
beszédet. — Lapunknak írjak, hogy Nánási
Zsigmond,
1848-ban sarospataki diákból lett honvédhadnagy, utóbb
tokaji, majd nagy-rozvágyi ref. lelkész, 1868 óta köz-és
váltó-ügyvéd N.-Kallón s közkedvességü népszónok,
miután 2 év előtt megtébolyodott s elaljasodott, elhunyt
N.-Kállón 1880 Jan. 30-án. Temetése nagy részvét mellett,
fényes közönség jelenlétével történt Jan. 3 i-én. Áldás a
hányatott férfiú emlékére !
Szerkesztői mondanivalók. Közöltetnek : Grj. F.
F. S. és P. L. könyvism. — Jogfosztás.

NECROLOGOK.
Nemes Beniámin emlékezete.
Nem szokásból írom a szerény életrajzot. írom
azért, mert a kiről e sorok emlékeznek, annyit dolgozott,
annyit küzdött, hogy érdemes reá, miszerint kitartó
erős akaratával, lankadatlan munkakedvével az élők és
utódok előtt példa gyanánt álljon, s méltó arra, hogy
neve s emléke, mint nem közönséges egyháztagé, megörökíttessék.
De hadd beszéljenek életeseményei s tettei magokért. Nemes Beniámin, bogati lelkész s a felsőszabólcsi
ref. e. megye esperese, született Szabólesmegyében, T.
Pálcán 1829-ben Ároni családból, mely papi család
pap-eldődeit előttem — nem hivalkodásból ; hanem az
e. megyei levéltárban való keresgéléseink alkalmával
eszme-és tárgyrokonságnál fogva — egész a XVII-ik
század kezdő éveiig vitt fel ; s több pap van belőle egyenes
oldalagon Szabolcs, Bereg, Szathmár és Biharban ma
is: a jelesebbek közt említhető id. Kiss Áron szathmári esperes is. Már 7 éves korában elvégezte a falusi
iskolákat és Sárospatakon kezdte meg a tanulást. Itt is
befejezvén tanulmányait, 1848-ban Nyir-Bogdányba jött,
szinte a f. szabolcsi e. megyébe, orgonista-tanítónak, a
hol töltött 4 évet. 1852-ben Anarcsra ment Vay Gyula
úr gyermekei mellé nevelőnek, hol a tanítványok s az
uri család becsülését komoly törekvései által kiérdemelve töltött 14 hónapot, mikor is gyengélkedni kezdő
édes atyja mellé ment Tornyos-Pálcára helyettes lelkészül 1853-ban és ilyen minőségben töltött mellette 6
évet. E közben 1855-ben megnősült, feleségül vévén
Szabó Veronika asszonyt, kivel zavartalan házasságban
eltöltött 25 évet. 1859-ben meghalván édes atyja a pálcái lelkész, a' gyülekezet fiát, a most boldogultat, rendes lelkészül megválasztotta, s ő mint rendes lelkész,

hivataloskodott a többször említett egyhazban 1861. év
ápril 15 ig, mikor csere altal a bogáti népes gyülekezet lelkészévé lett és itt élt haláláig 1880 jan. 23-ig.
Időközönként közölte az egyház jólétére irányzott eszméit, terveit a folyóiratokban s különösen a domestica
ügye mellett minden lehető alkalommal magán körben
s nyilvánosan is szót emelt; legközelebb e becses lapok hasábjain a zsinatolási mozgalmak megindultakor s
az 1879 évi nyári e. kerületi gyűlésen is, mint esperes,
székének elfoglalásakor. Egyházi beszédeinek első kötetét még ifjú lelkész korában kiadta Pálcán. Ily derekas
működése által magára vonta az e. megyei lelkészek s
gyülekezetek figyelmét és 1862-ben e. megyei aljegyzővé, választatott. Aljegyző volt 1868-ig, mikor főjegyzővé 1872 ben tanácsbiróvá választatott s főjegyző és
tanácsbiró volt 1878 végéig, midőn helyettes minőségben az esperesi teendőket, az e. m. közigazgatását vette
át, mig nem 1879 jun. 12-én rendes esperessé választatott. Mint bogáti lelkész kiadta egyházi beszédeinek
második kötetét.
Az e. megyén folytatott hivataloskodásat illetőleg
meg kell jegyezni, hogy a megtestesült pontosság, rend,
kitartó szorgalom embere volt. Ha igaz,—ami igaz, — hogy
van nemes és üres ambitio : bátran mondhatjuk, hogy benne
az előbbi, a nemes ambitio dolgozott. Nem azért val
lalta el a külömbféle megtiszteltetéseket, hogy hiúságát
kielégítve lassa, hanem azért, hogy munkaösztönének
tért s alkalmat talaljon küzdeni a közért; miután érzett
magában erre kedvet és erőt és tehetséget. S a ki
tudja, hogy mennyi dolgot ad a jegyzőnek egy 90
egyházból s számos leányegyházból álló e. megye 2, 3,
4 napi gyűlésezéseinek száz szamra menő határozatait szabatosan feltenni s minden harmadik gyűlés határozatairól a kivonatozást eszközölni, s hány álmatlan
éjszakát kell munka mellett átvirasztani, az tisztelettel
áil meg azon férfiú emléke előtt, ki 17 évig működött
ily népes e. megyében fő és aljegyzői minőségben.
Tiszteletét fokozandja annak meggondolása, hogy nálunk ezelőtt 3, most 6 évenkénti uj, meg uj valasztási
rendszer levén gyakorlatban, ha néh. Nemes B. tollat
nem a tiszta igazságszeretet, tárgyilagosság vezérelte
volna, bizony nem választatott volna meg 5—6-szor
újra, meg újra s nem emelkedett volna népszerűségben
évről-évre s nem jutott volna el fokról-fokra a legdíszesebb, bár legterhesebb : esperesi hivatalra. De mivei
ítélő tehetsége éles, felfogása tiszta, iralya correct, szabatos vala, e tulajdonai az igazságszeretettel párosulva
fokozták iránta a bizalmat, elismerést, tiszteletet; s tőle,
ki az e. megye minden egyes egyhazát, hivatalnokát
színről-színre ismerte s tudta, hol, ki lehet a hibás s
hol kereshető a bajok forrása, még igen sokat várt e,
megyénk. Annyi tapasztalat, s 51 évre terjedett életének munkabíró ereje sokra is jogosítottak iránta bennünket. S e sok szép remény most füstbe menve mind ;
mert »isten így akarta<( mint az idvezult halálos ágyán
| szeretett nejének vigasztalólag mondogatta. A h ! pedig

mennyire szerette volna, ha isten másként hataroz vala felette ! Mint esperesre is hivatás várt reá s nemes ambitiójától sarkalva, sok jót is mivelhetett volna közöttünk.
De nem egyedül ezért vágyott volna még élni; hanem öt neveletlen gyermeke miatt, kik közül egynek
sem érte meg önállásra eljutását; kiskorúak maradtak
mind. „Nem siratom én az e. megyét, — mondá szerényen alólirottnak, midőn hat hét előtt betegágyában
meglátogattam, — sem a bogáti egyházat; mert az e.
megye választ espereset, a bogáti egyház papot; hanem siratom kedves családomat, mely nem talál többé
szerető és gondos apát® s e szavakra zápor gyanánt
omlottak könnyei, a nemes lelkű, a fáradhatlan jó apának s férjnek. Igaz is, hogy szeretett családjáért annyit
tett, annyit küzdött, a mennyit csak egy példányszerű
keresztyén apa s férj küzdhet és tehet. — Nem is
esett hiába küzdelme itt sem; mert családja igen tisztességes anyagi helyzetben maradt; de hát gyermekei
szárnyra bocsátását is kivánta, óhajtotta volna látni. Az
„isten nem így akarta* . . .
Mint pap — „holtig tanult*. Egyházmegyei lelkészegyletiink egyetemes s becses könyvekből álló könyvtárát a megye nagy területéhez képest 3 különböző ponton
helyezvén el, a ki a kezelésemre bízott könyveket egytől-egyig mind által olvasta, az.egy maga, az annyi felől elfoglalt és igénybe vett, népes gyülekezet lelkésze,
a boldogúlt volt. Igaz, hogy a könyv, vagy a lap neki
akkor is a zsebében volt, midőn mezei munkásait ment
megnézni s akkor is, midőn kedvenc foglalkozása után
ment a legnemesebb fajú szőlők és gyümölcsfákkal beültetett szőllejébe! A folytonos, nagy olvasottság, széles tapasztalat és sok gondolkozás eredményezte aztán azt, hogy néhány év előtt egy kartársa gyűlés alkalmával felköszöntvén s beszédeit egy másik lelkésztársaival hasonlitván, a boldogúltéit az érett gyümölcshöz,
tiszttárséit a virágos tavaszhoz hasonlította. Nyelvezet
tekintetében pedig Mitrovics, e szigorú műbíró méltatta
e beszédeket pár év előtt.
Az eddigiekből is látható, hogy néh. Nemes Béniámin azon kiváló lelkipásztorok közül való volt, kik a
lelkészséget nem kenyérkeresetnek tekintik, hanem terheit hivatásból emelik. De ezt bizonyítja az a rend s
kedvező anyagi helyzet is, melyben a bogáti ref. egyházat hagyta. Ugyanis :
A bogáti magas dombon fekvő tornyot a 60-as
évek elején villám sújtotta, mely tornyot, templomot
szerfelett megrongált. O ezt akkori lelkes főgondnoka
néh. T. Baksay István úrral karöltve felépítette. A
torony bádog alá vétetett; a templom belseje uj, díszes
székekkel elláttatott. Ezen időtájt egyházi magtárt alapított, melynek forgatható tőkéje jelenleg felül van az
500 köblön. Egy iskolatelket nagy időre zálogba vett s
utóbbi időkben folyvást azon töprengett : mi módon
lehetne e telket és házat örökre megvásárolni. Ez lesz
utódának első, de már nem oly nehéz teendője. Végűi
1877-ben a papi lakot igazíttatta s fedettette. Ennyi

terv és munka közben akadlak gáncsolói i.-> ; de a rossz
akaratú ellenzékeskedés sem munkakedvét el nem vette,
sem versengésre nem ingerelte. Vezette az ügyet lassan ;
bízva, hogy a jónak győzni, a rossznak emberével, képviselőjével együtt buknia kell. O győzött minden
terveivel !
Igy folyt le szakadatlan munka és küzdelem közt
a becses élet! De a mult télen egy véletlen eset halálos betegséget okozott neki. Ugy történt, hogy a can.
visitatiót végezte s egy lelkésznél az egész télen át soha
fűtve nem volt szobában hált, a hol áthült, csepleszháj daganatot kapott, mely kiolta a munkára termett
drága életet jan. 23-án. Közel és távolból mintegy 18
lelkész és segédlelkész rótta le iránta gyászravatalán
az e. megye, lelkészi kar tiszteletét és háláját; és számos tanitó.
Igen szép alkalmi imát mondott a templomban
felette benső barátja, nagytiszt. Szikszay József nyírbátori lelkész, e. m. tanácsbiró úr, és egy kerek, szabatos
s nem is hosszú beszédet Jer. siralmai V. 16 vers alapján : szónoki hévvel, ifjúi tűzzel, szép csengő és rokonszenves hangon ; mely beszéd a közveszteség és közös
gyász jól talalt kifejezése volt és bizonyosan haszonnal halgatta a számos lelkész,
protestáns,
cath.
és izraelita intelligens egyénekből s a népes egyház
nagyszámú híveiből álló gyülekezet a kitűnő egyházi
szónokot; ki azt igazolta fényesen, hogy az elhunyt
koronája volt gyülekezetének, egyházmegyéjének, családjának. Bizonyította nem szóvirágokkal, hanem érvekkel,
tényekkel. — Szikszai J. után G. Nagy Lajos encsencsi
lelkész lépett a szószékre, s élénk, sokszor éles színekkel
rajzolta azon nehézségeket, melyekkel egy ref. lelkésznek
kell küzdenie; aztán azon tételt bizonyította be, hogy miben
all a valódi hosszú élet ? és e tételt helyesen alkalmazta
a férfikor delén elhunyt apa, lelkész s esperesre ; s végül
érzékenyen búcsúztatta el a lelkészt a gyülekezettől, a jó
apát családjától. A beszédek előtt és közben Nagy Kálmán balkányi lelkész s széles körben ismert zenei capacitás vezetése mellett a balkányi dalárda mondott alkalmi
szép énekeket, meglepő ügyesség- s gyakorlottsággal.
Ezek után megindult a tengernyi népből alakult gyászkiséret a temető felé, hol a már említett Nagy Kálmán
vett búcsút a kortárs-, jó barát-, lelkésztárs-és esperestől,
jelezvén a jutalmat, mely az igaz és hív munkásokra
vár e földön és az örökkévalóságban. Rövid, velős s
kiválóan alkalomszerű beszédet mondott, a mint az neki
rendes s jó szokása. Es azután ? . . . Azután hazaszéledeztünk. Az árván maradt papcsalád is kesergések, könyhullatások közt visszatért az üresen maradt lelkészi lakba,
hogy gyászolja a hű férjet s jó apát, míg érzés és emlékezet el nem hagyja őket.
Nyugodjanak a buzgó lelkipásztor, munkás e. m.
tisztviselő s nagyreményű esperes, hű férj és jó atya
porai békében 1 A jutalmat, a mint megtalálta e földön,
lelje fel az atya kebelén is, az örökkévalóságban! Áldás
emlékén 1
„
Görömbei Péter,

hivatal üresedésben állott. 1848-ban Meszlenbe választatott rendes lelkészül, honnét 1864-ben Magasiba hivatott. 1865-ben a kemenesaljai tanitóegylet elnökévé,
1867-ben a kemenesaljai egyházmegye altal egyházi
jegyzővé,
1868-ban iskola vizsgálóvá, 1874-ben pedig
Egy jeles férfiú emlékezetét akarom e lapok olvasói előtt feleleveníteni, ki mig élt ismerőseitől szeret- I esperessé választatott.®
Eddig szól az önmaga által készített életrajz,
tetett, mikor meghalt tőlök megsirattatott. Csapli István
melyet
kértemre tanítója Papp Ferenc úr a superintenaz uj év második napján uj életre szenderült Elment
oda, hol a mennyei atya többet bizott reá, mivel itt a densi látogatási jegyzőkönyvből kiirt s még néhány
kevésen hű vala. A halai kivette kezéből a bibliát s a adattal megtoldva rendelkezésem alá bocsátott.
Meszlenben hivataioskodása alatt 1859-ben Szapásztorbotot, elnémítá az ajakát, melyből az örök élet
beszéde hangozott lángoló lelkesedéssel, apostoli buzgó- konyba, 1860-ban Bükre, 61-ben pedig Nagy-Geresdre
sággal. A megboldogult bírta a minden papban megkí- hivatott.
vántató két szép tulajdonságot: a nemes jellemet, és
Magasiban léte alatt pedig következő gyülekezetek
az elragadó, a szív mélyéig s velők oszlásáig ható ékes tisztelték meg bizalmukkal: 1867-ben Répce-Lakra, 68-ban
szólás szép tulajdonságát. Aranyszájú szent János vala, egyszerre Nagy-Szőllősre és Tétre, 69-ben Felpécre s
kit hallgatni akar a szószéken akár a társaságokban néhány héttel utóbb Csengére hivatott. A boldogult
mindenki szeretett. Kiváló szorgalommal, buzgó kitartás- csendes szívvel tűrte betegeskedését, csak olyankor mesal dolgozá ki egyházi beszédeit.*) O nála az elragadó rüli: keserűségbe, mikor a harangok Istenházába hívtak
styllal kapcsolatban volt a jó szónoki előadás. Hány a híveket, s ő nem foglalhatá el kathedráját. Özvegyén,
lelkészben van meg az egyik, s nincs meg a másik ? Á született Horváth Erzsébethen kívül gyászolja 5 gyerhol a kettő együtt van, az megtalalta a neki illő hiva- meke ; Emma férjezett Dievald Károlyné, Irma, Jolán,
tását, azt működési körében felkeresi a tisztelet és a Irén és István.
szeretet s halálában a szíves részvétre s hálás elismeTemetése január 4-én ment végbe, melyen a szép
résre talál.
Kemenesaljának színe java részt vett. A haznal a betegÉletrajza, melyet az 1878-ik év nyarán megej- sége ideje alatti segédje Pulai úr imázott. A templomtett superintendensi latogatas alkalmara sajat maga ké- ban Gyurátz Ferenc pápai lelkész úr mondott egy reszített a következő :
mek gyászbeszédet Apóst, cselekedete 20. rész 25—28.
„Csapli István született 1822 Jan. 21-én az úgy- verse nyomán. Beszédében az igazi lelkész jellemvonánevezett ostffy-asszonyfai malom molnárlakában,
a sáról beszélt, hogy az az igazság zászlóját lobogtatja,
Raba partján, Yasmegyében. Szülei voltak Csapli Ist- a hitnek fáklyáját tündökölteti, s a szeretet szent tüzét
ván és Bárdossy Anna. Ezek korán elhalván, öreg ápolja. E gyászbeszéd annyira megnyerte a hallgatóság
atyja Bárdossy Ferenc vette gondviselése alá. Első ké- tetszését, hogy azt a gyülekezet, mint hirlik, kinyomatni
peztetését a csöngei népiskolában nyerte; felsőbb is- fogja. Adja Isten, hogy úgy legyen ! A templomból a
koláit Sopronban kezdette 1834-ben, ugyanott végezte temetőbe vonult a menet, hol Héring János kemenes1844-ben. Ezen kivül a papi tudományok hallgatása hőgyészi lelkész úr mondott megható síri beszédet és
végett egy évet a halléi, egyet a jenai egyetemen imat, A lelkészi functió után a ns. magasi tűzoltó-egylet
töltött. A hitjelölti vizsgát Győrben tette le 1846-ban. adott kifejezést gyászanak és tiszteletének, gyászlobogóHorváth János vadosfai lelkész úr által segédlelkésznek ját 3-szor meghajtva a tűzoltó-egylet parancsnoka comhivatván, felszenteltetett 1846 aug. 31-én Szakonyban, mandojára. Á szertartás a gyász ének elhangzásával
Kutasy György szakonyi lelkész és soproni alsó egyház- véget ért. Ott hagytuk a jó barátot, a nemeslelkű ha
megyei esperes úr által, mivel akkor a superintendensi zafit, a jó csaladapát, áldást kívánva poraira, áldást kívánva emlékére.
*) Semmi sem bántotta őt annyira, mint ha siró gyermek megKiss Lajos,
zavará szószéki előadásában. Nem egyszer állott meg szónoklatában s

Csapli István emlékezete.

nagy-alásonyi ev. lelkész.

kivezetni parancsolá Isten házából a siró gyermeket

j p A . H i ^ r A z
. Az ág. h. ev. egyház j ö v ő iskolai évben
b e t ö l t e n d ő tanári állomásra ezennel p á l y á z a t o t

_a.T_

felsőbb leányiskolát

a k a r v á n megnyitni, e g y

hirdet.

A m a g y a r és n é m e t nyelvben való t ö k é l e t e s
sités legalább a polgári iskola s z á m á r a ; heti óraszám

jártasságon

kivül

megkívántatik a tanképe-

22.

J a v a d a l m a k : évi fizetés 525 frt, tandij fejében a VII, és VIII. osztály minden e g y e s tanítványától 7 frt, névnapi illeték egy-egy frt, t o v á b b á szállás és 4 0 km. fa.
K i v á n a t o s a személyes b e m u t a t á s ; a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k r a k é p e s í t e t t e k előnynyel birnakA választás e g y p r ó b a é v r e történik, csak a hivatalban m á r állók
A

kellő

bizonyítványokkal

felszerelt

folyamodványok

k ü l d e n d ő k be.

é.

március

31-ig

alólirotthoz

Topscher György,

igi.ón, 1880. jan.
2— 3
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos

f.

állandósíttatnak.

egyh. felügyelő.

: D r . Ba.lla.gfi ILvdlór.
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PROTESTÁNS

ISKOLAI LAP.
Előfizetési

SZERKESZTŐés
K I

A D Ó -HIV A T A

VIII. ker.

Máriautca

dij:

H e l y b e n házhozhordással s v i d é k r e
L :

Hirdetések dija:

postai küldéssel

i hasábos petit sor többszöri beiktatásért

félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden

5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij

10. sz, I. em.

kir. p o s t a h i v a t a l n á l ; helyben a kiadóhivatalban.

külön 3 0 k r .

Teljes számú példányokkal m i n d é g Szolgálhatunk.
Azon t. előfizetők, kiknek előfizetésök
lejárt annak megújítására felkéretnek.

E g y i k v á d j a az általam jelzett

K é r d e m , kik e n n e k o k a i : V á j j o n lelkészeink leg-

Hol a nagyobb baj?

nagyobb

a bajr <<:

E lapok h a s á b j a i n ^ H o l

cikknek az,

h o g y a v a l l á s o s s á g o t csak politikai célokból űzik.

cím alatt

része

a politikai

constitutionalis

aera

megnyíltával, n e m m a g a lépett-e ö n k é n t fel, h o g y

m e g j e l e n t s valódi m e l e g s é g g e l írt cikk a mind-

b e f o l y á s á v a l a politikai e g y e n s ú l y

inkább

v a g y a m a r r a billentse ? N a g y o n t e r m é s z e t e s tehát,

terjedő

vallástalanságnak

iránti k ö z ö n y ö s s é g n e k f o r r á s á t
a í n k b a n véli felfedezhetni.

s az e g y h á z

intelligens

Vádolja

világi-

a világiakat,

az egyházi

léseken is csak immel-ámmal j e l e n n e k
Távol

legyen

tőlem,

hogy

az e g y h á z a t

erre

é s az e g y h á z i a k a t

politikai céljaikra f e l h a s z n á l t á k ; m e r t h a ő k n e m

h o g y a vallás s z e m ö k b e n csak politikai eszköz, az
Isten házát n e m l á t o g a t j á k ,

h o g y világiaink

mérlegét

t e t t é k volna ezt, t e t t é k volna

közgyű-

ben.

meg stb.

a felsoroltakat

Az, h o g y

az e g y h á z a t

mások

ő ellenök-

a világiak politikai

céljaikra felhasználták, baj, d e sokkal n a g y o b b b a j
az, h o g y a lelkészek ezt e n g e d t é k , sőt a r r a m a g u k

l e g n a g y o b b r é s z ü k b e n v a l ó k n a k el n e i s m e r n é m ;

segédkezet

nyújtottak.

sőt elismerem azt is, h o g y ez baj, melyen ipark o d n u n k kell m i n d e n á r o n segíteni.
A z o n b a n kéro
dem, miért k ö z ö m b ö s ö k világiaink e g y h á z u k iránt}

Másik vád a világiak ellenében az, h o g y n e m
járnak

az Ú r házába,

vagy

legfeljebb

sátoros

ö n m a g o k - ; ü n n e p e k alkalmával. N e m v a g y o k azok közül
ból ered-e v a g y talán m á s h o n n a n ? E k é r d é s r e való, k i k a v a l l á s o s s á g f o k m é r ő j e g y a n á n t a
t e m p l o m b a j á r á s t e l f o g a d h a t n á k , m e r t ez n e m
i p a r k o d o m a k ö v e t k e z ő k b e n megfelelni:
H o g y k o r u n k általában a vallásos institutiók ritkán p h a r i s e i s m u s b ó l történhetik. Szerintem a
V á j j o n ezen

iránt

nem

közömbösségnek

forrása

rajong, s ő t k ö z ö m b ö s

ellenséges álláspontot

elfoglaló;

s n e m ritkán ! v a l l á s o s s á g f o k m é r ő j e a keresztyéni, m u n k á s , j ó ez t a g a d h a t l a n . t é k o n y erkölcsi élet. N e m t a g a d o m , h o g y az ilyen
élet fejlesztésére a t e m p l o m b a j á r á s h a t h a t ó s be-

N e m vélek csalódni, h a ezen á r a m l a t n a k o k á t az
e g y h á z a k túlságos c o n s e r v a t i v i s m u s á b a n k e r e s e m .

folyással van, d e a n n a k n e m mindig

H o g y ezen á r a m l a t szelétől j r o t e s t a n s e g y h á z u n k

Ismertem én már egyéneket,

sem m a r a d t érintetlenül, az t )ból, h o g y a külön-

templomba

Ez ellen más o r v o s s á g szerintem nincs,
h o g y az egyház é r t s e m e g az idők

1

mint az,

intő

h a l a d j o n a p r o t e s t a n t i s m u s szelleme által

voltak

jele.

é s mégis

alig

láttam

náluk e l v e t e m e d e t t e b b e r k ö l c s ü e k e t és megfordítva.

böző felekezetek hívei az é k ben folytonos érintkezésben v a n n a k e g y m á s s a l — ö n k é n t következik.

járók

biztos

kik a l e g b u z g ó b b

H o g y t á r g y a m r a visszatérjek, k é r d e m , miért n e m
j á r n a k világiaink az Ú r házába r H a z á n k

egyik

szavát, j tekintélyes vidéki v á r o s á b a n lévő reform, egyházkijelölt

n a k — számos é v e k k e l ezelőtt — volt e g y kia kik t ű n ő szónoki t e h e t s é g g e l biró lelkésze, ki n e m
v a g y a melyek vele haladni nem a k a r n a k , ment- a n n y i r a n a g y h a n g j a , mint beszédeinek t a r t a l m a s
hetlenűl összetiporja.
volta által n e m c s a k a p r o t e s t á n s o k a t , h a n e m m é g
ösvényen.

A k o r halad,

é s mindazokat,

más felekezetbelieket is a reform, templomba csábította. Azonban a jó szónok lelkészt más váltotta fel. A templomból kimaradtak nemcsak az
idegen
felekezetekhez tartozók,J hanem a reforo
máltak is. H a kérdezte az e m b e r a híveket, miért
nem látogatják az Isten házát, így válaszoltak :
^ miért hallgassuk m e g a basiliskust, midőn már
úgy is tudjuk- <(
A lelkész úr egyik sátoros ünnepi beszédében ugyanis ezen m o n d a t : yés b e d u g á ujját a
csecsemő a Basiliskus lyukába<<; évről-évre rendesen előfordult.
És ime, tisztelt olvasó, itt a baj. Lelkészeink
tekintélyes része, tisztelet a kivételeknek, a lelkészi állomást sine curá-nak tekinti. Káplán korában megtanul egy-két évre szóló egyházi beszédet
és azután teljes életében azon élődik. Vájjon
csoda-e már, hogy oly egyének, kik az egyházi
beszédben a hangokon kiviil mást is akarnak
hallani, az Isten házát nem látogatják r Nem kivánhatjuk mi j o g o s a n a lelkésztől azt, hogy minden
ü n n e p n a p r a uj szónoklatot és pedig saját m a g a
készítsen; de annyit j o g o s a n megkövetelhetünk
tőle, hogy egy-egy irodalmunkban meglevő, uj
egyh. beszédet, egyháza viszonyaihoz képest átalakítva mondjon el; megkívánhatjuk t ő l e , hogy
évenként, a fontosabb alkalmakra m a g a készítse
beszédjét. E g y sokkal g y e n g é b b egyházi vagy
bármi beszédnek is sokkal n a g y o b b a hatása, ha
az a beszélőnek saját lelkéből merült fel. H a a
lelkész, saját gyülekezetében a cura pastoralist
lelkiismeretesen gyakorolja, egy héten át mindig
fog elég anyagot találni híveinek ünnepi, lelki
szükségeihez.
H a b a j az, hogy világiaink az Úr házát nem
látogatják , úgy a n a g y o b b baj lelkészeinkben
rejlik, kik nem csak nem képesek az Úr házát
megkedveltetni, hanem m é g azokat is elidegenítik
onnan, a kik talán örömest járnának.
Azonban, nehogy igazságtalansággal vádoltassam, a leghatározottabban ki kell jelentenem,
hogy a fentebbiekben korán sem a k a r o m azt
állítani, miszerint már napjainkban tudományosan
készült, hivatásukat felfogni tudó, apostoli kötelességeiket lelkiismeretesen teljesítő lelkészeink
ne volnának. Oh ez nagyon szomorú volna! Ez
volna a legnagyobb baj, a mi szegény egyházunkat érhetné. Vannak most is, a szó legnemesebb

értelmében, igazi lelkipásztorok. Csak az a baj,
hogy ezen igazi lelkipásztorok többnyire nem az
őket megillető helyeket foglalják az egyháztest
szervezetében Vannak jól készült és apostoli buzgalmú lelkészeink, úgy a lelkészi kar idősb mint
ifjabb tagjai között, kik félreeső zugokban, az élet
nyomoraival küzdve, tengik át j o b b sorsra érdemes életüket; míg m á s o k a legprimitivebb szaki
és általános készültség mellett a legjobb és olyan
állomásokat töltik be, melyekben a társadalom
válogatottabb tagjaival is gyakoribb érintkezésbe
jutnak. H o g y azonban ezek szemeiben azon karnak, melynek tagjai, nem sok dicséretet szereznek — az nagyon természetes.
íme ez a n a g y o b b baj, ez a dolog punctum
saliense, melyen minden áron segíteni kell, ha
azt akarjuk, hogy a legnagyobb b a j — az egyház teljes elpusztulása, be ne következzék. O d a
kell szerintem hatni, hogy a lelkészi kar minden
egyes t a g j a az őtet megillető, az általa kiérdemlett helyet foglalja e l ; legyen az egyház egyetemének közbeszólási j o g a abba, hogy ne jussanak
egyének oly állomásokra, melyeken csak szégyent
és pusztulást szereznek az egyház számára.
Nincs a föld k e r e k s é g é n állomás vagy hivatási kör, hol az egyének alkalmazásánál nem a
készültség volna irányadó. A ref. lelkész alkalmazása, illetőleg választásánál a legfőbb qualificatio
a táblás külső s m e n n y d ö r g ő hang, a többi mellékes. M a g a az egyház is tanítóit bizonyítványok
alapján választja meg, és mégis nem jutott eszébe
senkinek sem azt állítani, hogy az a szabad
választás korlátozása volna. Mondják, hogy a
bizonyítvány nem mindig hü tükre az illető egyén
készültségének, erkölcsi lényegének. Megengedem,
hogy vannak ilyen esetek, de azok minden esetre
csak kivételek; sőt m é g azt is megengedem, hogy
sok egyén férfi k o r á b a n más lesz, mint volt iíju
korában, de csak ritkán.
Mi következik hát az elmondottakból ? Az,
hogy egyházi életünk felüditése m a g á n a lelkészi
karon kezdendő, és pedig a választási statutumok
lényeges reconstructiójával. H a a lelkészi pályán
is az egyes tagok azon positiót fogják elfoglalni,
melynek betöltésére egy dologhoz értő bizottság
által is képeseknek nyilváníttatnak, ha meg lesz
az egyházi pályán is a szorgalomnak, munkának,
tehetségnek illő j u t a l m a : akkor világiaink is élén-

k e b b é r d e k l ő d é s t f o g n a k az egyház és vallás iránt
mutatni;

akkor

nem

fog bekövetkezni a l e g n a -

g y o b b baj, azaz m a g á n a k az e g y h á z n a k is teljes
elegyháziatlanodása.
Somogyi Géza,
iglói tanitókép. tanár.

A gymnasíumok szervezete.
ív.
A klasszikai középiskolai oktatás hivatalos
tanterve Franciaországban.
(Programme officiel de l'enseignement secondaire classique).

I.
Vallásbeli oktatás. Vallástani leckéje egyszer van
hetenként minden szakasznak (division.)*) Minden lecke
egy-egy óráig tart.
A szülék kívánatára a bejáró növendékek is részt
vehetnek a vallástani oktatásban.
A vallástan, mint szintén egyéb tantárgyak is, alkalmat szolgáltát koronkénti Írásbeli dolgozatokra és
jutalmazásokra.
A vallástani oktatás különböző tanfolyamait (cours)
a minden lyceumhoz megbízott hittantanitók közt, úgy
szintén az Írásbeli dolgozatok rendjét s általában mindazt, a mi a vallástani tanfolyamok disciplináját illeti, a
gyóntatóval egyértelmüleg a felügyelő (proviseur) reir
dezi el.
A vallási oktatásra dogmai tekintetben való felügyeletet az illető megyés püspök nevében s annak
megbizottjai gyakorolják a felügyelő, vagy az oktatásügyi miniszternek más ilyen képviselője jelenlétében.
Hasonló rendszabályok allnak fenn a nem-katholikus
növendékekre nézve is.
II.
A rendes kötelezett

tantárgyak.

ELEMI SZAKASZ.

Előkészítő osztály.
1. Francia nyelv. Olvasás, iras, recitatio ; minden
szó, minden mondat és minden kikezdés szabatos értelmének megmagyarázása. Francia nyelvtan : a legelemibb
szabalyok könyv nélküli felmondasa. Helyesírási és helyes
kiejtési gyakorlatok.
2. Történelem és földrajz. Szent történetek. Egyszerű elbeszélések; rövid részletek fölolvasva a tanitó s
fennhangon ismételve a tanuló altal. Általános geographiai elemi fogalmak (A physikai geographiaban elétorduló főbb műszók értelmének meghatarozása s leírások
és példák által való megértetése; megmutatandó a földgömbön a kontinensek, különösen pedig Európa és Fran*) E szó , szakasz* lígy értendő, hogy a középiskolai tanulók
nagyok, közepesek és ax>rók szakaszaira
oszívák el. (Circul. du 7
oct. 1865.)

ciaország fekvése). Franciaország phys. földrajzának
ismertetése a község és a département phys. földrajzára
alapítva. A szent föld rövid geographiája.
3. Számtan. A négy alap-művelet (az osztásnál csak
egytagú osztóval).

I. osztály (Classe de huitiéme).
1. Francia nyelv. Olvasás, irás, szóbeli előadás;
minden szó, minden mondat és minden kikezdés szabatos érzelmének megmagyarázása. Francia nyelvtan : szabályok felmondása. Orthographiai és helyes kiejtési gya
korlatok.
2. Latin nyelv. Latin nyelvtan: a declinatiók és a
coniugatiók, az egyezési szabalyok. Latin olvasmányok
fejtegetése. írásbeli dolgozat.
3. Elő nyelvek (német vagy angol). Grammatikai
alapfogalmak. Olvasási gyakorlatok. Elemi olvasmányok
fejtegetése és felmondása. Igen könnyű mondatok szerkesztése.
4. Történelem és f öldrajz. Szent történetek. Egyszerű elbeszélések; rövid részletek fölolvasva a tanár,
s fennhangon ismételve a tanuló által. Az öt világrész
elemi földrajza.
5. Számtan. Az alap-műveletek gyakorlati föladványokkal. A sulyok és mértékek főleg szemléletileg
tanítva.

II. osztály (Classe de septiéme).
1. Francia nyelv. Olvasás, irás, szóbeli előadás;
minden szó, minden mondat és minden kikezdés szabatos értelmének megmagyarázása. Francia nyelvtan :
szabályok felmondása. Orthographiai és helyes kiejtési
gyakorlatok.
2. Latin nyelv. Latin nyelvtan : az elemek ismétlése ; mondattan. Latin okmányok fejtegetése. írásbeli
dolgozat.
3. Elő nyelvek, (német vagy angol). Nyelvtani elemek. Elemi olvasmányok fejtegetése és felmondasa.
Olvasási és beszélgetési gyakorlatok. Közéleti mondatok
a tanultakról.
4. Történelem és f öldrajz. Franciaorszag rövid történelme. Egyszerű elbeszélések; rövid részletek, fölolvasva a tanár, szó- vagy irasbelileg ismételve a tanulók
altal. Franciaország elemi földrajza.
5. Számtan. A gyakorlati példakkal való számvetés folytatása. Tizedes törtek. A méter-rendszer ismétlése. Közéleti föladvanyok.
Az elemi szakasz számára való fejtegetendő és recitálandó
olvasmányok.
(Francia és latin nyelven)
a) A vasarnapi evangéliumok (franciaul). Klasszikus
szerzőkből válogatott prosai és verses darabok. Fénelon :
Mesék. La Fontaine : valogatott mesék. Flórian: válogatott mesék.
b) Epitome históriáé sacrae. De viris illustribus
urbis Romae. Appendix de diis et heroibus poeticis.

III.
GRAMMATIKAI SZAKASZ.

III. osztály (Classe de sixiéme).
1. Francia nyelv. Francia nyelvtan. Francia szerzők fejtegetése és recitálása. Francia klasszikusokból
válogatott prózai és verses darabok. La Fontaine: Mesék.
Orthographiai és helyes kiejtési gyakorlatok.
2. Lalin nyelv. Latin nyelvtan : az elemek ismétlése ; mondattan a legnehezebb részek mellőzésével.
Latin szerzők fejtegetése és recitálása. A szent Írásból
kiszemelt maximák, Rollintől (latin szöveg). Selectae e
profanis scriptoribus históriáé. Phaedrus : Fabulae. Latin
dolgozatok.
3. Görög nyelv. Görög nyelvtan: declinatiók és
coniugatiók az összevont igékig bezárólag. Görög olvasmányok fejtegetése. Aesopus: Valogatott mesék. Chrestomathia. Gyakorlatok.
4. Elő nyelvek (német vagy angol). Nyelvtan ; folytatas. Olvasmányok fejtegetése és recitálása. Olvasási és
beszélgetési gyakorlatok. Föladatok. Fordítás.
5. Történelem és földrajz. Ókori történelem: első
rész, kelet történetei. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália földrajza.
6. Számtan. A gyakorlati példákkal való számvetés folytatása.
•
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IV. osztály (Classe de cinquiéme).
1. Francia nyelv. Francia nyelvtan. Francia szerzők fejtegetése és recitálása. Francia klasszikusokból
válogatott prózai és verses darabok. Fénelon: Dialogues
des morts. Racine : Esther. Orthographiai és helyes kiejtési gyakorlatok.
2. Latin nyelv. Latin nyelvtan: az elemek ismétlése, a teljes mondattan. Latin szerzők fejtegetése és
recitálása. Selectae e profanis scriptoribus históriáé. Justinus, Corn. Nepos. Ovidius : Metamorphoseon libri. Latin
föladatok.
3. Görög nyelv. Görög nyelvtan ; declinatiók és
coniugatiók; a mondattan elemei. Görög olvasmányok
fejtegetése. Elien (Aelianus): Extraits. Lucien (Lucianus).
Dialogues des morts. Xenophon: Cyropoedia. Görög
nyelvtani gyakorlatok. Görög forditás.

Racine: Athalie. Orthographiai és helyes kiejtési gyakorlatok.
2. Latin nyelv. Latin nyelvtan: ismétlés. A latin
prosodia elemei. Latin szerzők fejtegetése és recitálása.
Cicero : Válogatott levelek (Familiares). Caesar : De bello
gallico. Q. Curtius. Ovidius : Metamorphoseon libri. V i r
gilius : Aeneis (I. és II. k.). Latin föladatok.
3. Görög nyelv. Görög nyelvtan : ismétlés és folytatas. Görög olvasmanyok fejtegetése. Lukács evangeliuma
(görög szöveg.) Xenophon Plutarchus : a [ : 3 L O L 7 T A O C D L R J O I ból egy. Herodotus: valogatott darabok. Görög nyelvtani gyakorlatok. Görög forditás.
4. Elő nyelvek (német vagy angol.) Nyelvtan : folytatás. Szerzők fejtegetése és recitálása. Olvasási és beszélgetési gyakorlatok. Föladatok. Forditás.
5. Történelem és Földrajz. Ókori történelem: harmadik rész : Római történetek. Franciaország földrajza.
6. Mennyiségtan. Számjegyekkel való számvetés.
A geometria elemei.
IV.
F E L S Ő SZAKASZ.

VI. osztály (Classe de troisiéme)
1. Francia nyelv. Francia nyelv és irodalom. Francia szerzők fejtegetése és recitálása. Francia klassikusokból válogatott prózai és verses .darabok. Voltaire: Charles XII. Montesquieu : Considération sur la grandeur et
la décadence des Romains. Boileau: Satires; lípisodes
du Lutrin. Francia gyakorlatok és
fogalmazványok.
Francia szerzők elemzése.
2. Latin nyelv. Latin nyelvtan : ismétlés. Latin prosodia. Latin szerzők fejtegetése és recitálása. Cicero : pro
Archia poéta; de Signis; de Suppliciis. Sallustius. Terentius : Andria; Adelphi. Yirgilius : Ecloga-k s válogatott részek a Georgicon-ból; Aeneis (III. és V. K.).
Latin forditás. Föladatok. Latin verselés.
3. Görög nyelv. Görög nyelvtan: ismétlés. Görög
szerzők fejtegetése és recitálása. Isocrates : Panegyricon.
Plutarchus kiválóbb Moraliáiból egy. Lucianus kiválóbb
dialógusai, vagy értekezései közül egy. Herodotus. Szemelvények a görög egyházi atyák beszédeiből. Homerus : Ilias. Görög forditás Föladat.

5. Történelem és földrajz. Ókori történelem : második rész, a régi Görögország történelme. Európa általános földrajza Franciaország kivételével.
6. Számtan. A gyakorlati példákkal való számvetés
folytatása.

4. Elő nyelvek (német, vagy angol.) Nyelvtan:
a mondattan ismétlése; szóképzés. Rövid prosodia.
Szerzők fejtegetése és recitálása. Olvasási és beszélgetési
gyakorlatok. Klő szó után való irás (dictée). Föladat.
Forditás.
5. Történelem és Földrajz. Európa történelme az
5. századtól a 13. század végéig (395—1270.) Európa
földrajza Franciaország kivételével.
6. Mennyiségtan. Arithmetika. Geometria.

V. osztály (Classe de quatriéme).

VII. osztály (Classe de seconde).

I. Franqia nyelv. Francia nyelvtan. Francia szerzők fejtegetése és recitálása. Francia klasszikusokból
valogatott prózai és verses darabok. Fénelon : Téléma

I. Francia nyelv. Francia nyelv és irodalom. Franszerzők fejtegetése és recitalasa. Francia klasszikusokatott prózai és verses darabok. Bossuet: Dis-

4. Elő nyelvek (német vagy angol). Nyelvtan ; folytatás. Szerzők fejtegetése és recitálása. Olvasási és beszélgetési gyakorlatok. írásbeli föladatok. Forditás.

cours sur l'histoire universelle (III. rész.). La Bruyére.
Massillon : Petit Caréme. Boileau: Epitres. Klaszszikus
színdarabok. Francia gyakorlatok és fogalmazások. Francia szerzők elemzése.
2. Latin nyelv. Latin szerzők fejtegetése és recitálása. Narrationes. Cicero : CatiHnaria : Scipio alma; de
Amicitia ; de Senectute. Tacitus ; Agricola. Válogatott darabok a latin egyházi atyáktól. Virgilius: Aeneis (VI,
VII. és VIII. k.). Horatius: odak. Latin fordítás. Latin
föladatok (első félév) ; Narratio latina (második félév.)
Latin verselés.
3. Görög nyelv. Görög szerzők fejtegetése és recitilása. Demosthenes: Philippikái (oda értve az Olynthiadokat is). Plató : Szemelvények ; Socrates apologiaja;
Criton. Homerus: Odyssea. Euripides. Görög fordítás.
Görög föladatok.
4. Elö nyelvek (német, vagy angol). Nyelvtan:
idiotismusok; közmondások. Rövid prosodia. Szerzők
fejtegetése és recitalása. Olavasási és beszélgetési gyakorlatok. Irás és szóbeli föladatok. Fordítás. Fogalmazások.
5. Történelem és Földrajz. Európa történelme a
13. század végétől a 17. század kezdeteig. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália földrajza.
6. Mennyiségfan. Algebra, Geometria.
7. Természetrajz.

VIII. osztály (Classe de rhétorique).
Főbb ismeretek a rhetorikából.
1. Francia nyelv. Francia nyelv és irodalom. Franciaszerzők fejtegetése és recitálása. Szemelvények a 16.
századbeli nagy írókból. Pascal : Pensées. Bossuet : Oraison funébres. La Bruyére. Fénelon: Lettre á lAcadémia frangaise, Sermon pour l'Épiphanie. Buffon: Szemelvények; Discours sur le style. Voltaire Siecle de
Louis XIV. Boileau : Art poétique. Klasszikus színdarabok. La Fontaine : Fables. Szónoklatok, vagy fogalmazványok franciául. Francia szerzők irodalmi elemzései.
2. Latin nyelv. Latin szerzők fejtegetése és recitálása. Conciones. Cicero : főbb beszédek és főbb rhetorikai munkák. Tacitus. Virgilius. Horatius. Lucretius:
kivonatok. Plautus : Aulularia. Latin verselés. Beszédek
vagy fogalmazványok latinul. Latin fordítás. Latin szer.
zők irodalmi elemzése.
3. Görög nyelv. Görög szerzők fejtegetése és recitálása. Demosthenes : Philippikái s ntQi ovtonái ou beszéde.
Plató : Phaidon. Aristoteles poétikájának kivonata. Homerus. Sophocles. Aristophanes (kivonatosan.) Görög
fordítás. Görög szerzők irodalmi elemzése.
4. Elö nyelvek (német, vagy angol). A stílusról.
Szerzők fejtegetése és recitálása. Olvasási és beszélgetési gyakorlatok. Irás és szóbeli föladatok. Fordítás.
Fogalmazás.
5. Történelem és földrajz. Európa történelme 1610tol 1789-ig. Franciaorszag 1610 előtti történeteinek rö-

vid ismétlése. Franciaorszag és a francia gyarmatok
földrajza. A földrajzi altalanos ismeretek összegező ismétlése.
6. Mennyiségtan. Geometria.
7. Cosmographia.

IX. osztály (Classe de philosophie.)
1. Philosophiai tanfolyam. A philosophia tárgya.
A philosophia főszakaszai. A philosophia viszonyai
egyébb tudományokkal.
2. Psychologia.
3. Logika.
4. Metaphisica és theodicea.
5. Morál.
6. A philosophia története a 19. századig.
7. Philosophiai olvasmányok. Xenophon : Emlékezések Socratesre. Plató : Phaidon ; a Respublica hetedik
könyve (a barlang allegoriaja ; az eszmék elmélete), Epictetus : Manualis. Cicero : De officiis ; A de Finibus bonorum et malorum két első könyve. (Az epicureusi rendszer ismertetése és bírálata.) Port-Royali Logika. Descartes: Discours de la Méthode. Pascal: De lAutorité en
matiére de philosophie; Entretien de Pascal avec M.
de Saci. Bossuet. Traité de la connaissance .de Dieu et
de soi mérne (a munka altalános vázlata: a 4. és 5.
rész elemzése). Fénelon : Traité de l'Existence de Dieu.
Leibnitz: Théodicée (kivonatosan.) Föladatok. Latin és
francia dissertatiók.
8. Elö nyelvek (német, vagy angol). Ugyanazon
gyakorlatok, mint a rhetorikaban (VIII. oszt.)
8. Történelem és Földrajz. A legújabb kor történelme 1789-től 1848-ig. A földrajz itt a történelembe
van olvasztva.
10. Reális tudományok. Az arithmetika, algebra,
geometria és cosmographia ismétlése tekintettel azon
kérdésekre, melyek a baccalaureatusi vizsgálat tárgyát képezik. Physika. Vegytan. Természetrajz.
11. Egészségtan.
V.
Zenei oktatás. A zenei oktatás fakultatív a III-dik
(nálunk Vl-dik) és azon felüli osztályok növendékeire
nézve.
A fakultatív zenei oktatás a kötelezett tananyagon felíil magában foglalhatja a harmónia főbb elemeit is
Hetenként legalább egy óra fordítandó a fakultatív zenei oktatásra.
VI.
A testgyakorlat

tanitása.

(Décret du 3 février 1869.)
A testgyakorlat szintén részét képezi a nemzeti
lyceumok és községi collegiumokban adott oktatásnak.
A testgyakorlat minden növendékre nézve oly mértékben taníttatik, a milyet az intézeti orvos javasol.
A testgyakorlati órák hetenkénti számát a közoktatási miniszter határozza meg.

Testgyakorlati leckéket nem lehet az iskolai szünetek idején venni.
Minden lyceum vagy collegiumban miniszterileg
kinevezett tornamester van.
Minden lyceumban beszerzendők s fölállitandók a
testgyakorlatokban szükséges készülékek.
Ugyanez teendő meg a községi collegiumokban is
azon összegek arányában, melyeket e célra a községi
tanács megszavaz,
A

VII.
rajztanítás.

A rajztanítás a 111-ik (resp. VI.) osztályban kezdődik s két féle, u. m. térkép-rajzolás a földrajzzal kapcsolatban, meg ékitményi és utánzó rajzolás. Ez utóbbi
ismét két féle: i. egyszerű ábrák utánzása, minők a
szabalyos testek, meg azon elemek, melyeket az ornamentika legközönségesebben a növényvilágtól kölcsönöz ;
2. a fej részeinek ulanzása. IV. (V.) osztály. Térképrajzolás, mint fentebb. Utánzó és ékitmény-rajzolás, mint a
III-ban.
V. (IV.) osztály. Hetenként két órán i. a távlat
elemeinek elméleti és gyakorlati tanulmányozása ; 2. Az
emberi testalkat s az emberi test arányainak elemi tanulmányozása a rajzolás szempontjából; 3. a fej részeinek s az egész fejnek rajzolása rézmetszetek és photographiák után. VI. (III.) osztály. Utánzó és ékitményi,
úgy szintén graphikai rajzolás. Két hetenként három
lecke. A test és végtagok rajzolása rézmetszetek vagy
photographiak, domború képek után. Épitészeti alakok
(épületrészek, bútorok, vázák, candelaberek és díszitmények) két hetenként egy órán. A graphikai rajz itt fakultatív s márc. i-től he'enként két órán gyakorolható.
A színező festést illetőleg a tanulók olyan metszeteket kapnak, a melyeknek csak fő vonalaik vannak meg
s a tanulók úgy festik ki az egészet ecsettel.
A graphikai műveket is készítő növendékeknek öt
lapnyi rajzot kell fölmutatniok minden év végén azon
minták után, melyeket az egyetemi hatóság jóvá
hagyott.
VII. (II.) osztály, mint az előbbi.
VIII. (rhetorikai) osztály. Utánzó és diszitményi,
valamint graphikai rajzolás. Két hetenként három óran
csonka szobrok (torso) és mintaképek rajzolása rézmetszetek, vagy photographiák és domború képek utan.
Két hetenként egy órán épitészeti alakok (épület-részek,
bútorok, candelaberek és díszitmények) rajzolása.
A graphikai rajzolás fakultatív márc. i-től hetenként két órán.
Az év végén itt is öt lapnyi rajz mutatandó föl.
IX. (bölcsészeti) osztály. Utánzó és ékitményi raj.
zolás. A tárgyak ugyanazok, mint az előbbi osztalyban,
csakhogy itt az év végére nehany színezett diszitményi
rajz is készítendő.

ISKOLAÜGY.
Visszatekintés főiskolai életemre.
(Vége )

Általában véve egy nyelvvel sem tudtunk megbarátkozni. Hanem ennek is meg van a maga oka. A
latin ? . . Akármerre mentünk mendikánsi, legátusi vagy
szuplikánsi minőségben, ha valamely társaságban felmerült a latin, görög nyelv szükséges vagy szükségtelen
volta, 100 eset közül 99-ben mindenki ellene volt. Ezen
tapasztalat nem nagyon emelte kedvünket. De még
inkább lehangolt azon erőszakoskodó modor, melylyel
minden áron latin vagy görög tudósokat akartak belőlünk formálni. Még ma is, ha visszagondolok rá, megborzadok tőle. Boldog isten! . . mennyit nyakgattak
vele 8 éven keresztül, néha napjaban kétszer is. Ugy
voltunk vele, mint a beteg a sok orvossággal, hogy
utoljara attól hal meg. Ha a magyar nyelvre csak tizedrésznyi gond lett volna fordítva, kész irodalmárokul jöttünk volna ki a főiskolából, de hát latinul kellett mindenáron tanulni, mert magyarul ugy is tudtunk. Bizony
nem tudom, hányan tudnánk ma lefordítani egy egyszerű mondatot.
Ami a német nyelvet illeti, németül hasonlóképen
egy sem tanult meg közülünk.
Talán az isten átka fekszik azon a mi főiskolánkon,
hogy a mire ma a társadalmi életben legnagyobb szükségünk van, nyelvet nem képes tanítani.
A lelkészi hivatal tulajdonképen nem egyébb, mint
nevelő, tanitó hivatal. „Menjetek el és tanítsatok minden
népeket*. S egy tanítónak mire van inkább szüksége,
mint az emberi lélek különféle tehetségeinek ismeretére,
a mivel a bölcsészet, neveléstan, lélektan foglalkozik ?
Mi azonban neveléstant nem hallgathattunk,
mert
neveléstani tanszék főiskolánkban nem volt. Pedig sürgettük is egy ilyennek fölállítását; de hat a jogakadémiát rendezték, velünk nem igen bíbelődtek, hiszen a
papnak nem kell sok tudomány, ugy is megmondta a
mester: boldogok az együgyűek. Bölcsészettörténetet
hallgattunk ugyan, de erre is rá lehetett mondani: adtál
uram esőt, de nincs köszönet benne. Be sok jellemzőt el lehetne regélni ezen mi bölcsészettani előadásainkról! De
erről nem szólok. Szegény boldogult tanarunk mar nyugszik sok hányattasai után.
Egyik feledhetlen baj volt a mi íőiskolankban az a feszes viszony, mely a tanitvanyt tanarától egészen elkülönzé.
Hajdanában pedig egy szoros család élt itt, mely hosszú
vándorútra is kelt, hányatott, de egymáshoz hú maradt.
Most mar a mi időnkben még az akadémiai tanuló is 6
lépésről beszélhetett tanarjaval, ugy nézhetetett ra csak,
mint valami felsőbb lényre. Hat még a gymnasiumban ?
Mintha csak nekünk irta volna Pal apostol : féleleiemmel
és rettegéssel vigyétek végbe a ti üdvösségteket. Most is
nevethetném, ha ra gondolok egy kaplani vizsgái
jelenetre, midőn vén bajuszos, szakállas ember úgy resz-

ketett, mint a nyárfalevél a félelemnek miatta. Mennyit
elvezércikkeznek a népiskola doktorai,, hogy a népiskolában első a bizalom, a tanítóban a kedves nyájasság, mely bizalmat keltsen a tanítványban. Hanem a
főiskolában már ellenkező kell. Felvont szemöldök, nagy
hang és még több ily faja a szelid nyájasságnak. Nem
mondom én, hogy nincs kivétel, de bizony nagyrészére
nem jó ma se visszaemlékezni. Hanem hát ma elég a
tanári diploma, a többi mellékes haszontalanság. Az
igaz, hogy Kölcsey, midőn egy úri családhoz nevelőt
ajánlott, legelső kellékül állította fel a művelt, nyájas
modort, de hát „tempóra m u t a n t u r /
Minket prot. papnövendékeket nemcsak tudatlanságunkért, hanem bárdolatlan, szögletes, visszavonuló modorunkért is elitélnek sokan. Vannak ugyan olyanok is,
kik a nyers őszinteséget, darabos, de határozott jellemet többre becsülik a sima, hajlongó alakoskodásnál;
de hát bizony csak szebb az egyenes jellem is kisimítva, azt nem lehet kétségbe vonni. S a mí szegletes
modorunk iskolai életünkből növi ki magát többé-kevésbé.
Különösen papnövendékeink legnagyobb része a földmivelő, vagy kisebb iparos osztályból kerülvén ki, a családi körben nem sajátíthatja el a tetszetős modort. Az
iskola ad neki tudományt, de az vajmi kevés magában
az életre. Bölcs Salamon minden időkre mondá azon
ítéletet, hogy nem a bölcseké a kenyér. Ha valaki látott már egy falusi iskolából kilépő gyermeket, milyen
furcsán áll meg legelőször tanárja előtt, bizonyosan elnevette magát felette. S ha már most a tanár, a helyett, hogy nyájas leereszkedéssel magához emelné,
tekintélyt követelő magatartásával még visszavonulóbbá
teszi az ily tanítványát, éveivel szögletessége is növekszik, kerülni fogja később az u. n. művelt köröket,
mert mindig nagyobb szégyennel érzi, hogy ő ott idegen, lenézett. S ha aztán később már életkörülményeinél fogva kénytelen is megfordúlni azon körökben, sohasem fogja levetkezni teljesen visszatartózkodó félénkségét. Különösen van olyan kisvárosi főiskolánk, hol az
u. n. intelligenciát csupán a tanári kar képviseli, s ha
innen ki van zárva az ifjú, vagy nincs bizalma ott gyakrabban megfordulni, nem önmagában, hanem a viszonyokban van oka, ha szögletes marad. Előttem legalább mindig különösnek tűnik fel, ha főiskoláinkat magas kőfallal és zárt vasajtókkal zárják el a világtól,
mert többször voltam már tanuja, hogy az ifjúságban
rejlő visszahatási törekvésnél fogva csak azért is keresett módot a kulcslyukon ki- és bebújni. Sokan bebizonyították már azt, hogy a ki félelemből nem követi el
a rosszat, mihelyt a nyomás megszűnik, annál nagyobb
erővel igyekszik elfojtott rossz szenvedélyeit kielégíteni.
A mi főiskolánkban, ránk papnövendékekre nézve
igen nagy hátránynyal volt, hogy az u. n. gyakorlati
papi dolgokra kevés suly volt fektetve. Pedig az életben ezekre van első sorban legnagyobb szükség. Különösen hazai prot. egyházunk eleitől fogva legtöbbetküzdött
állammal és katholicizmussal. Mily nagy szükségünk van

már ismerni azon viszonyt, nemcsak szélesebb alapjában, hanem apróbb részleteiben is, melyben egyházunk
emiitettekkel áll. Keresztelés,- esketés,- temetés,- anyakönyvi kiadványoknál gyakran bukkan az ifjú pap szem
nem látott, fül nem hallott dolgokra, a mikor aztán elboszankodhatik afelett, hogy ilyenekről nem tanult az iskolában.
Igaz, hogy a kápláni időszak részben arra való, hogy a gyakorlati lelkészettel megismerkedhessék a leendő pap ; de van
rá eset elég, hogy az iskolából kilépő káplánt egyenesen önálló lelkészi állomásra helyezik, s magam is voltam már tanuja, mint lótott-futott az ily felelős káplán
paptól-paphoz, hogy egy bizonyos gyakorlati ügyben
utasítást kérjen. A hittani önképzőtársulatok legtöbbet
segíthetnének e részben, s más főiskolákban tudtommal
segítnek is, de a mi főiskolánkban csak egyházi szónoklat, elemzés, imairás és bírálatra szorítkoztunk.
Még csak főiskolánknak legmostohább gyermekéről, az u. n- szépirodolmi önképző társulatról mondok el
egynémelyeket. Nem tudom, ki hogyan van vele, de
én szerfelett nagy fontosságot tulajdonítottam mindig
az ily fajta társulatnak. Hajdanában szép virágzásnak,
pártolásnak is örvendett a mi főiskolánkban s közéletünknek nem egy kitűnő alakja itt rakosgatta le leendő
nagyságának alapját. A ki tudományos pályára készül
annál első szükséglet, hogy egésséges, rendszeres gondolatai legyenek, s azokat szép alakba tudja öltöztetni
szóval, vagy papíron. Ezt segiti elérni az önképzőtársulat. De még ez nem minden. Magam részéről legalabb
határozottan mondhatom, hogy az egész iskolai tanítás
megközelítőleg sem volt képes annyi maradandót belém verni, mint a mennyit tanultam az önképzőtársulatban. KülÖmben ezt bizonyítani is felesleges. Itt ébredt az ifjú szellemi erejének, vagy gyengeségének tudatára. Semmiféle tanári tekintély nem sarkalja annyira
az ifjút munkásságra, kutatásra, mintha a magához hasonlók közt a járatlanság szégyenét érzi. Más iskolákban kellő figyelemben is részesitik e társulatot, s a hol
még nincs, létrehozni törekszenek. S mily különös!
Előttem legalább mindig talány marad, hogy főiskolánkban miért nem szerette a tanári kar annyira e társulatot ? Más ifjúsági egyesületet mindig kellő méltánylattal karolt fel ; de az önképzőtársulat megköszönhette,
hogy egyszerűen be nem tiltották. Azt hozták fel ellene,
hogy az ifjút büszkévé, kihívóvá, képzelgőssé, s tudja
isten, miféle gonosztevővé változtatja. Én i-ső oszt.
koromtól mindig tagja voltam e társulatnak, de sohasem
tapasztaltam. Sőt ellenkezőleg. Itt jutottunk szellemi
gyengeségünk tudatára. Itt tapasztalta még a leckézésben legkitűnőbb tanuló is, hogy a magolásért legfelebb
iskolai kalkulust kap, mert azt elfújhatja szépen, de egészen más dolog belőlről fejteni ki valamit. Hanem fáj
a lelkem most is, ha visszagondolok, mint jártunk tanárról-tanárra, kérve rimánkodva, hogy fogadják el az
elnökséget. S bizony megesett, hogy nem kaptunk.
Természetes aztán, hogy az ifjúságban is lassan- lassan
fogyott a buzgóság, és IC—15 ifjú irta be magát sok-

szor csak fogdosás után s azóta talán mar szünetel is.
És mégis csodálkoztak rajta, hogy a jogi pályakérdésekre talán 3 éven keresztül egy pályamű sem adatott
be. Pedig nagyon egyszerű a dolog. A rendszeres gondolkodást, s ennek rendszeres szavakba öntését nem
igen tanuljuk meg az iskolai leckékből, kivált még ha
oly kevés gond van fordítva a fogalmazási gyakorlatokra,
mint ami főiskolánkban volt.
íme igentisztelt Vigil ur, itt van főiskolai életünknek nagyon homályos képe. Cak a legnagyát emiitettem, mert volt ott baj még sok de sok! Hanem hát
semmi sem tökéletes e világon. Hajdanában keveset tanítottak, hanem azt megtanítottak ; ma sokat tanítanak
de rosszul. P2n azonban nem esem kétségbe. Elkészítette
már Molnár Aladár úr iskoláink rendezéséről szóló javaslatát ; a közoktatásügyi miniszter úr is biztat középiskolák rendezéséről szóló törvényjavaslatával ; meg aztán ezeken kivűl van még légió okos ember, kik nem
engedhetik meg, hogy már ha mi tudatlanok maradtunk, unokáink is azok maradjanak.
Még csak egy kis észrevételt az elmondottakhoz.
Ha társadalmi életünkön végignézünk, sastekintet
nélkül is észre lehet venni a vallástalanság, az erkölcstelenség százfejü hydráját, fent és alant. Most mindenütt az anyagiság rút molochja üldöz. Izrael népe az
aranyborjú előtt hajtja meg térdeit. „Az érző szív öszszefacsarodik, ha mostanság megfigyel egy divatosan
képzett, korszerűen művelt társaságot. Hogyan gúnyolnak, tréfálnak és nevetnek ott ki mindent, a mit megszentelt a mult idők emléke, az ősapák iránti kegyelet
s az a vallás örök érzés, mely ha ma elnémittatott is
holnap megszólalhat, mely meg nem hal soha. Tréfát
űzünk mindenből, a mi szent, keresvén a korszerű műveltség, a szellemdússág olcsó dicsőségét, az erkölcsi
örök elvek, a dicső ősök sőt saját szüleink, véreink, hazánk és istenünk rovására. Ha valamely községben megjelenünk, kevés kivétellel, legelső mi szemünkbe tűnik :
cifra korcsma és rozzant templom; és pedig, hogy az
ellentét annál kirívóbb legyen, egymás szomszédságában.
Vasárnap aztán, míg a pap üres padok előtt prédikál
a szomszédban ugyancsak járják a kállai kettőst s száz
rekedt torok, pokoli zsivajja veri a taktust szép erkölcsi
elveihez. S ezen nem segit hatalom. Nem csoda tehát
ha az iskola is úszik az árral s bármerre tekintünk
„Tagad, hisz, sir, kacag; csügged, remél
Az ember itt, úgy a mint kedve kél.®
Nem mondom én, hogy maradjunk a régi mellett.
Tisztogassuk a régi gyepűt, mert már sok mindenféle
féreg belevette magát, de azt még sem látom célszerűnek, hogy mindent rontunk és nem-épitünk semmit. )}A
dolgok láncolatának végső szemje, Jupiter trónjába van
megakasztva.® „Korunk határozottan vallástalan, mondja
Eötvös, és miután vallástalansága a felvilágosodással
együtt terjed, nem hiányzanak, kik ebből azt következtetik, hogy k a hit a tudással, és i g y a miveltségnek egy
bizonyos foka, a vallásos;ággal eüeníéLbon áll. A vailás

oly szoros összeköttetésben áll kedélyi és szellemi életünkkel, hatása annyira attól függ, hogy az szellemi és
kedélyi szükségeinknek megfeleljen, hogy midőn ezek
változnak, módosulni kell a vallásnak is és így kétségtelen, hogy mind az, a mi vallásunkban nem az emberi
természet, hanem csak bizonyos műveltségi állapotoknak felel meg, így p. o. a szertartások, vagy a
mód, mely szerint bizonyos igazságok kimondatnak,
míveltségi fokunk mellett nem tarthatja fen magát. Ebből azonban nem minden vallásosságnak megszűnése,
hanem csak a formanak módosulása következik. Legjobb
képe jelen állapotainknak a nap kezdete : azon pillanat
midőn teljes világosság terjed el a földön, de a nap még
nem jött fel láthatárunkon. A csillagok, melyek éjjel ragyogtak, eltűnnek s az égnek világos boltozatja egy
kék pusztaság, melyen semmi magasabb égi test nem
látszik. De ez csak egy átmenet, néhány perc múlva
feljön a ragyogó csillagzat, nagyobb, fényesebb, hatalmasabb mindazoknál, melyeknek nagyságán előbb gyönyörködénk s a mint emelkedik, melegség és áldás terjed sugaraival.®
Adja az isten, hogy úgy legyen !
Egy ifjú

pap.

TÁRCA.

A Kisfaludy-Társaság f. hó 8-án tartott nagy-gyűlése kegyeletes ünnepély színhelye volt : Györy Vilmos
helybeli ev. lelkész olvasta föl boldogult Székács Józsefünk emlékezetét. Tevékeny, nemes pályáját, egyszerű
megnyerő egyéniségét méltányolandó, őt szólitá fel a
társaság, kit hálája ösztönöz arra, kogy Székácsról, kinek ő annyival tartozik, megemlékezzék.
Elete könyvét, mondja Győry, négy fejezetre osztaná, az iró, a szónok, a lelkész és az ember életére.
Az első fejezet, maga az iró sem érdektelen, de hogy
ezt vázolhassa, némi életrajzi adatokat is előre kell bocsátani. Eszerint Székács József 1809. febr. 2. Orosházán született, atyja timár volt, egyszerű valódi vallásos
család, szegény ugyan, de szeplőtlen becsületű. Józseí
fiuk nevelésére kiváló gond fordíttatott, első oktatását
Orosházán nyerte. Szigeti János lelkész felismerte a
szép tehetséget és tovább iskoláztatásra buzdította, de
az anyagi körülmények miatt Gyulára timár inasnak
akarják vinni. Azonban a pappal a falu végén összetalálkozván, az visszafordítja a szekeret s ezzel el van

Székács a pap, rendkívül sokat tett a főváros
sorsa döntve. Tanul tovább, különösen Kiss J. alatt Sopmagyarosodására,
a borús napokban a protestáns autoronban ; felösmerve szilárd becsületességét, kedves modorát, csakhamar nevelőséggel bizzák meg s mindenfelé nomia megvédése tárgyában ő egyike az elsőknek, kik
síkra szállanak.
megkedvelik.
Híveinek atyja, buzgó, fáradhatlan lelkész és emA tanulói pálya után Rudnán vállal nevelőséget a
ber,
tiszta,
következetes, határozott jellemű, ki biztos
Nikolics-háznál, hol a szerb nyelvet sajátítja el. Majd
uton
vezeti
híveit.
Kedélye, nemes szive mindenütt tiszEperjesen előadásokat tart a magyar nyelvről, s végül
tanulói pályáját befejezve a berlini, lipcsei s más egye- teletet vívnak ki számára. Örökifjú kedélye folytán bitemeken 1838-ig tanul. — Visszatérvén a pesti ev. egy- zalommal közeledett hozzája mindenki, tanítványai, az
ház magyar nyelvű lelkészéül hívja meg. Ekkor már ifjabb írók s mindenki, dús tapasztalataival szívesen
az akadémia megbízásából Plutarchot fordítja, verseivel, gyámolitva őket.
A szépen irt emlékbeszéd élénk tetszés nyilakozaműfordításaival már ösmert nevet szerez magának.
Székács valódi költői lélek volt, pályakezdése a tokban részesült. Hogy is ne lenne vonzó oly rokonszennemzet ébredése korára esik, teljesen áthatva a nagy ves egyéniség, mint Székács József nemesen megfutott
mozgalom fontosságától, vegyül maga is a küzdelembe. pályájának ecsetelése ?
Az eredeti költemények számát illetőleg nem váltá
ugyan be a várakozást, de ennek oka nem a költői ér
kiszáradása, hanem rendkívüli elfoglaltsága volt. Ot hivatása, az uj magyar egyház megteremtése veszi erősen igénybe, az egyúttal befolyást gyakorol költészeVallástörténet. A gymnasium
V. osztálya számára
irta
tére is, az áthajol a lyráról a didaktitus és satyrikus j
Lalcy Dániel, a budapesti reform, fó'gymnasiumban
a
költészet felé. Még egyházi és vallásos költeményeket is
vallástan tanára. Kiadja a dunamelléki
reform, egyházhamarabb hallunk tőle, mint a lyra dalait. Midőn később
kerület. Budapest 1879. Ara 80 kr.
ehhez m é g a bányakerületi szuperintendencía teendői is
Iskolai kézikönyvek megítélésénél azt szoktuk minhozzájárulnak, szívesebben megy át az epigrainm terére,
denek
fölött szem előtt tartani, hogy vájjon összefüggő,
melyen 200-at, e nembeli költészetünkben legkiválóbbakönnyen áttekinthető rendszerben s világos, könnyen
kat termelt.
Jórésze működésének a műfordításokra esik, melyek- érthető modorban vannak-e szerkesztve ? Azonban ezen
ben a legnagyobb pontossággal irja át a formát, de elveknek legszigorúbb keresztülvitele is még nem elégséges arra, hogy valamely művet jónak, teljesen sikeazért a magyar nyelv szabatos.
rültnek
nevezhessünk. Legfontosabb követelmény csekély
Muzarion Hero és Leánderét egészen leforditá, az
véleményem
szerint egy tankönyvben az, hogy legyen
Iliasba is belekezd, melyet azonban be nem fejezhet. —
Foglalkozik az uj görög nyelvvel is, melynek költésze- érdekes. Legyen úgy írva, hogy a tanuló, ki kénytelen
tünk egynehány szép dalt köszön. — Cseh nyelvből a vele foglalkozni, mindig kedvvel vegye kezébe, s kedvköniginhofi kézirat egyik részét forditá, de legbecsesebb vel olvassa és tanulja. Igaz, hogy legtöbb esetben a
dolgozata e téren a már említett szerb dalok fordí- tárgy maga m á r . az, mely érdekes vagy unalmas; de
az is igaz, hogy az előadási modor által sok oly dolgot,
tása volt.
Még pályája végén sem hagyja el műfordítási mely különben nagyon unalmasnak látszik, vonzóvá és
szenvedélye s Horác ódáinak fordításához lát hanyatló érdekessé lehet tenni. S csak midőn ez sikerült, akkor
erővel. Kedvenc költője volt Horác folyton s rokonlélek felelt meg az iró feladatának igazán.
Ha mind e követelményeket szem előtt tartva
is volt vele, mint didaktikus és szatirikus, ebben nem a
kerű maró juvenáli elem, hanem csak a gyöngeségek olvassuk is Laky úr könyvét: meg lehetünk elégedve
ostorozása. A Carminákat s az epodoslibrit fordította az eredménynyel.
H o g y mily rendszeres, kerek egészet képez e kis
le teljesen s számos ódát ültet át, tán a legsikerültebben egész irodalmunkban. Előszeretete Horác iránt éjet munka, eléggé meggyőződhetünk csupán átlapozása,
napot föláldoztat vele, sőt megfeszített munkára ösz- vagy a mutatótábla áttekintése által. Szerzőnek könnyed,
világos nyelvezete már eléggé ismeretes egyébb műveitönzi folyvást.
Áttérve élte második fejezetére, a szónokot rövi- ből. De legnagyobb érdeme itt az, miről könyvének
den jellemzi, az 1838-iki árvízi szónoklata, a niklai Ber- minden lapja tanúbizonyságot tesz, hogy tárgyát érdezsenyi emlék leleplezése alkalmával tartott beszédei s kesen tudja előadni. Bizonynyal sokat is fáradott ezért,
még számos más szónoklata nem csak mint ilyenek, de és sokat segített magán e tekintetben az által, hogy
mint költői művek s olvasmányok is kitűnőek. Szeren- mint előszavában kifejezi ^a vallásformáknál nemcsak az
csésen volt a szónoklat kellékeivel ellátva, csengő hangja, istenről való képzetet ismertette meg, hanem az isteni
nemes megjelenése, egyszerű erélyes taglejtése megbű- tiszteletet, a hit és erkölcstani elveket és a vallási szovölték a hallgatót, mint a Kazincy ünnepélyen, melyen kásokat is;* mert e munkájának nemcsak az az eredSzász Károly költeményét ő adta elő.
ménye, hogy > ezekből együttvéve ítélhetjük meg helyesen

KÖNYVISMERTETÉS.

14

az egyes vallásokat, s ezeknek ismerete alapján nye- 1
rünk azokról teljes képet :* hanem az is, hogy könyve '
az olvasóra és tanulóra nézve vonzóbbá és érdekesebbé
lett. —
A mi a munkát közelebbről illeti, a 12 §-ból álló
bevezetés után két fő részre oszlik. Az I. szól a természeti, a II. a szellemi vallásokról.
Az első rész 5 nagyobb §-ból áll. Mindenek előtt
szól az emberiség ős vallásáról általában s a most félvad állapotban levő népek vallásáról különösen. Tárgyalja e fejezet alatt a) az ausztraliaiak, b) a polynesiaiak, majd c) Ázsia és Amerika északi vidékein lakó
népek vallását, röviden, inkább csak vázlatosan, a minthogy nem is lehet másként, mivel az egyetlen kútfő, a
miből e tárgyra vonatkozólag meríteni lehet, a hittéritők
adatai részint nagyon hiányosak, részint sok tekintetben
ellenkeznek egymással. Részletesebb már d) a négerek
vallásáról szóló fejezet, hol a fétis imádást illetőleg,
megmagyarázván a fétis szó eredetét s jelentését, kifejti azon ujabb felfogást, miszerint az nem egy külön
vallásforma, hanem a vallásnak egy eleme, melyet nemcsak a többi félvad népek, hanem hajdani és jelenkori
mívelt népek vallásában is feltalálhatunk. Igy p. o. a
katholikusoknál s t b /
Nem kevésbbé szépen s érdekesen van irva a
következő e) az indiánok vallásáról szóló cikk.
Ezzel a minden rendszer nélküli, polytheistikus
vallásokról áttér a történelmi positiv vallásrendszerek
tárgyalására, miután még előbb, mintegy átmenetül
megismertette a 14. §-ban Mexikó és Peru őslakóinak
vallását szépen s ahoz képest, hogy a hóditó spanyolok
épen a vallásra vonatkozó adatokat, s emlékeket semmisítették meg kiváló fanatismussal, elég részletesen és
összefüggőleg.
Innen kezdve már a vallások a külömböző nyelvcsaládok szerint vannak osztályozva. Mindenek előtt ismerteti szerző a turáni nyelvcsalád vallását és pedig legrészletesebben a) a sinaiak vallását, kiemelve Confuciust,
rajzolva a sinai családi s állami életet, mint a melyek
szorosan vallásos intézményeknek tekintetnek : istentiszteleti ceremóniákat, s a túlvilági hitet. Ezután még b)
a finnek s c.) a magyarok ősvallása van előadva e
nyelvcsaládból. A két utóbbi röviden, vázlatosan, mint
szerző kifejezi, csupán „nemzeti szempontból s rokonaink iránt való érdeklődésből.* Őseink vallásánál jegyzet képen közöl egy részt „Buda halálából*, hol az áldozati szertartás van rajzolva, a mi mindenesetre nagyon
helyén van itt.
A turáni nyelvcsalád vallása után következik az
árja vagy indogermán nyelvcsalád vallása, és pedig első
sorban a) a brahmanismus, ez az ellenmondások vallása,
melynek elvei szerint az egész világ jogtalanul áll fenn,
holott ez nem más mint magának Brahmanak megtestesülése, illetve világgá létele. Ez ellenmondás, mely úgy
magyaráztatik meg, hogy bűnös kifolyása ez amannak,
s a2ért a világ létele csak álomkép, csalódás. Az em-

bernek egyéni létele is ilyen bűnös kifolyása Brahmának : tehát az ember, mint isteni eredetű lény nem
térdel, nem esedezik, nem engesztel áldozattal, hanem
inkább követel s ajándékoz, de létét mint bűnöst, a legnagyobb önkínzással iparkodik megsemmisíteni. Erkölcstanuk főjellemvonása, hitelveikből folyólag a lemondás,
békés, szelid jótékonyság. Nem kevésbbé szépen s figyelemgerjesztőleg van tárgyalva b) Buddha vallása. Már
tárgyánál fogva is érdekfeszítő ez. Alapítóját a királyi
palotából vallásos elmélkedésre szólítja egy reszkető
öreg, egy gyógyíthatlan koldus, majd egy rothadásnak
indult hulla megfigyelésével a mulandóság felismerése, s
tana ott összpontosul, hogy nincs lét, nincs lényeg,
nincs világ, nincs istenség. Minden hiában való, csak a
nem-lét az egyedül valódi. Ez tehát az Istentagadás
vallása. „Vallás — Isten nélkül.* Az üdv e vallás szerint nirvana (a puszta semmi), melyért fel kell áldozni
az életkedvet.* A tisztelettárgya tehát itt nem lehet
más mint maga Buddha. Papsága s hierarchiája feltűnően hasonlít a cath. egyházéhoz, s a fejezet végződik
Huc abbénak e hasonlóságot feltüntető következő szavaival : „Lehetetlen, meg nem lepetni a katholicismussal való rokonságok által. A kereszt, a mise, a Dalai-Láma,
a coelibatus, a zárda-élet, szentek imádása, processiók,
szentelt víz, mindezt a buddhaismus közössen birja a
katholicismussal.* Meg azután a mit ő kifelejtett, tonsurát, ereklyéket és a fülbegyónást.
Következik ez után c) a zendfaj vallásának s Zarathusztrónak ismertetése; majd d) a kelták ősvallása.
Ez utóbbiba az istentiszteleti titokzatosság ismertetése
gyanánt, tapintattal van beszőve Lucanus Pharsaliájából,
Baksay fordításában, egyik szent ligetüknek rajzolása,
e) A germánok, f) a szlávok ősvallásán kívül, e nyelvcsaládhoz tartozik még két általánosan már ismertebb
vallás : g) a görögök, h) a rómaiak ősvallása. Ha tér
szűkében nem volnék, szeretnék innen adni néhány sort,
mutatványképen s csupán csak azért, hogy eredetiben
lássuk: mily egyszerűen, szépen és világosan ismertet
Laky úr.
Emlékezem r á , hogy tanuló koromban Hesiod
theogoniája, a chaostól kezdve egész a 3-ik isten dynastiáig, Zeus trónrajutásáig, előttem valóban chaos volt,
melyen eligazodni nem voltam képes. Itt egy kicsi lapon
szerzőnk az egészet oly szépen elbeszéli, hogy — dacára
a sok és gyakran hosszú zárjelközötti megjegyzésnek, a
mi zavarólag hat s a mit én inkább szeretnék csillag
alatti jegyzetekben látni — csak az nem érti meg, a ki
nem akarja. A római mythologiának ismertetését az által
könnyíti meg és teszi röviddé, hogy az egyes isteneket
párhuzamban sorolja fel a már ismertetett görög istenekkel.
A 17-ik §-val kezdődik a sémi nyelvcsalád vallásának ismertetése, a) Az egyptomiak vallása nagy részben
Dr. Kovács Ödön „ Vallás-bölcsészet*-e után van irva
elég nagy terjedelemben (16 lap) s mindamellett úgy,
hogy nem lehetne belőle kihagyni egy mondatot sem-

Nem tudjuk eldönteni mindamellett, vájjon ennek-e s az | Nem azért, mintha egészen uj dolgok volnának azok,
utánna következő b) a babyloniak s assyrok vallásáról miket elmond, bár tudtommal a magyar prot. irodalomSzóló fejezetnek vagy pedig c) a feniciaiakéról írottnak ban nem sokan, Szász Domokos és Dr. Kovács Ödön
adjuk e az előbbséget. Pedig ez utóbbi csak 3 kis levélen kivételével talán senkisem dolgozott e mezőn — hanem
van irva; de oly szépen, oly világos tömörséggel s rend- mivel előadási módjával élvezetet nyújt a tanítás mellett,
megragad, hogy ne mondjam behizelgi magát annyira,
szeres összefüggésben, hogy vétek volna csak egy szót
hogy a ki egyszer hozzá kezd, nem tudja letenni, kényis akár hozzátenni, akár kihagyni belőle vagy csak a
telen tovább tanulmányozni az utolsó betűig, mohón,
legkisebb változtatást is tenni bármelyik mondatán.
megszakítás nélkül.
Ezzel van befejezve a természeti vallásokról tanító
Szász Domokos , a vallásos eszmék története®,
első rész.
A Il-ik részben első helyen áll a zsidók vallásának
című művének előszavában, azon kegyes óhaj valósíthaismertetése, feltüntetve egész törtérteti fejlődésében s tásáról beszél, hogy „a protestáns különböző hitfelekelevezetve a legújabb időkig. Mózes fellépése előtti időkzetek gymnasiumaiban miként más tantárgyak, úgy a
ről szólva kimutatja annak valószínűségét, hogy a zsidó Vallás tanításánál is egyforma szellemben készült, sőt
vallás is sokistértinládás volt és Mózestől a fogságig tar- talán épen ugyanazon kézikönyvek jöjjenek használatba
tott időt azon küzdelmek töltik be, melyek vívattak az
s így e tekintetben is a szellemi unió létrejöttét előseidegen istenek hívei és azon kisebb töredék között, mely
gítsük.® Ha valamely tankönyv, úgy bizonyára Laky
folyvást hű maradt a Jehovához, mig végre is a prófé„vallástörténete® alkalmas erre; mert megfelel azon
ták hosszas fáradozásai után ez jutott diadalra úgy azonkövetelménynek is, mit ugyancsak Sz. D. kiván, az
bán, högy mindamellett folyvást történtek visszaesések
említett helyen, midőn így szól: „arra kellene szorítkozSalamon alatt épúgy, mint az Ország kettészakadása
nunk, hogy tanítványainkban a vallas iránti fogékonyután. Ugy látszik szerző kiváló előszeretettel és gorid* ságot, szeretetet felébresszük, a nélkül azonban, hogy
dal dolgozott e fejezeten. Alig lehetne másként ismer- azt egyszersmind meg is kössük, a confessiók és symtetni, mint az egésznek közlése altal; alig lehetne másként
bolumok bilincseibe verjük.® Evangélikus hitrokonaink
kimutatni egy vallásnak fejlődését, szerves kapcsolatban
bizonyara e tantargyat s talán e tankönyvet épúgy hasza történeti eseményekkel, melyeknek rövid és érdekes na lhatjak gymnasiumaikban mint mi.
közbeszövésében Laky úr ismét nagy művész. F2gyszerű
Napjainkban sokat beszélnek arról, hogy ifjaink
s mégis emelkedett hangjával ugy leköti figyelmünket, már a gymnasíumokban ugy túl vannak terhelve munhogy csak ott tudunk szabadabban fellélekzeni, hol elbe- kával, hogy feladataiknak a legnagyobb erőmegfesziszélésének Végéhez ezen szavakkal közeledik .' „a Zsidók téssel is csak részben felelhetnek meg. Meglehet, hogy
a jeruzsálemi templom lerombolása s ekkor történt szét- cz igaz. Azonban ennek oka nem annyira a tantárgyak
fezóratásuk utan, a mai napig sem voítak képesek hazat
nagy mennyiségében, mint inkább azon körülményben
alkotni, hánéitli mint Hóséas próféta megjövendölte', keresendő, hogy az egyes tárgyak nehezen emészthető
király nélkül, fejedelem nélkül , aldozat nélkül, oltár alakban adatnak a tanitványok kezébe. Ha már a tudonélkül, szétszórva élnek a föld kerekségért, bámulatra
mányok küszöbére izzadság van helyezve, ne legyen
méltó szívóssággal fentartva nemzetiségüket s vallásukat,
bére a vezető kéznek is verejték. Próbáljuk meg csak
megőrizve jellemüket s szokasaikat.®
tárgyunkat élvezetessé tenni. Ne csak törekedjünk, hogy
Röviden s az egész műben legtömörebben van
könyvünk rendszeres s stilisztikailag hibatlan, világos
ismertetve Jézus vallasa. S ha még az ezután következő
legyen, hanem arra is, mit L. mindig szeme előtt tartott:
iszlámnak, s a záradékul csatolt rövid statistikai kimutaa tanitvanyok felfogásához mért, tudvágyuk valtozatos
tásnak is végéhez értünk; úgy végén vagyunk a 151
iranyanak megfelelő s érdekes, úgy hogy a tanulók kedvlapra terjedő kis műnek, talán a legtöbben azon érzevel, talan szenvedélylyel foglalkozzanak vele s meg lelemmel, melylyel én vagyok most; sajnalkozva, hogy
hetünk győződve, hogy felenyi faradsaggal kettős eredily hamar kell köszönetet mondanom Laky urnák azon
ményhez jutunk. En azon szerencsés helyzetben vagyok,
nem kis szellemi élvezetért, melyet könyve altal nyújtott.
hogy e most ismertetett könyvet mar ez iskolai év folyaNem tudom, sorozhato-e érdemei közé egy tanman hasznaltam s mondhatom, hogy dolgunk általa nakönyvnek az, ha mint olvasmany is megallja helyét. De
gyon meg van könnyítve. Az 5. gymn. osztály növenha igen : ez L. ur „Vallástörténet®-ének egyik jó oldala.
dékei ép annyi büszkeséggel mint örömmel és szerző
Mindenesetre óhajtandó, hogy azon fiatalsag is, mely
iránti halaval emlegethetik, hogy nekik Laky Danielük van.
mint tantargygyal nem foglalkozhatik vele barmi okbol,
Az előszóban kissé mentegetőzés forma hangon
ismerje meg közelebbről s olvassa el figyelemmel mint
beszél szerző könyvének bevezetéséről és azon cikkről,
szórakoztató tanulmanyt. A kik a vallasos dolgok iránt
mely a Jézus vallásáról szól. Talán érezte, hogy ezek
érdeklődnek, nemcsak szellemi élvezetet talalnak benne,
azon részek, melyek nem sikerültek ügy mint többi réhanem nagyon is sokat tanulhatnak belőle s elmélked- szei munkájának. Ezen nem is lehet külömben csodálhetnek vezetése mellett oly dolgok felett, a mikről eddig kozni. A keresztyénséget egy ilyen kis munka keretébe
nagyon keveset vagy talan épen semmit nem hallottak.
nem lehet beilleszteni úgy, hogy az kellő rövidséggel s

mégis olyformán legyen irva, hogy az egészből mintegy kidomborodjék, meglássék rajta első tekintetre,
hogy minden vallások fölött magasan áll. Kettő között
kell azért az irónak választania. Vagy csak megemlíti
Jézus vallását és akkor alig tesz egyebet mint helyét
jelöli ki munkájában néhány élénk vonással rajzolva;
vagy pedig egész külön kötetet kell erre szentelnie.
Szerző az előbbit választá s én részemről választását
gáncsolni nem tudom s nem is akarnám.
A bevezetést illetőleg, ha óhajthatnék valamit, ez
az volna, hogy bárcsak az még rövidebb volna. így sem
mondható hosszúnak (a könyvnek egy tizedrészét sem fog.
lalja el egészen) s nem is kihagyás, hanem összevonás
által szeretném rövidíttetni. Péld. lehetne a 3-ik és 5-ik
ugy szintén a 4-ik és 6-ik §-ból egy-egyet készíteni,
valamint az I, 2 és 12-ikből is. Ez által kimaradnának
azon csekély mérvű ismétlések is, mik oly apró szakaszokra szaggatásnál elkerűlhetlenek.
Ha azonban „úttörőnek még bukni is érdem® a költő
szerént, akkor L. D. meg lehet elégedve, mikor úttörő
munkájában csak ennyi megjegyezni valót találunk s
bizton számíthat reá, hogy munkáját hamarosan 2-ik
kiadás alá kell átnéznie. Adja Isten.
Farlcas Sándor.

RÉGISÉGEK.
Jeltelen sirok.
(Hatodik közlemény.)

Egyházi irók a barsi ref. e. megyéből.
A barsi ref. e. megye kebelében élt egyházi irók
nem tartoznak ugyan a >;dii majorum gentium® közé,
sőt közülök a legtöbben oly szűk körben működtek, hogy
rólok nemhogy az irodalomtörténet, de saját jkönyveink
is alig tesznek említést; mindazáltal megérdemlik, hogy
egyházirodalmunk e szerény munkásait a végképeni feledéstől e helyütt megóvjuk.
A reformatio századaban az itt élt atyák közül
irodalommal egy sem foglalkozott. A következő századból három kiváló férfiút említhetünk fel, kik irodalommal
— szoros értelemben — szintén nem foglalkoztak ugyan,
de fenmaradván e korból jegyzeteik s az általok vezetett hivatalos jkönyvek, melyek ezen e. megye történeteire becses forrásokul szolgálnak : méltán sorozhatok ezen
e. megye irói közé, s ezek : 1) Győri Bálint, ki Tóth Fer.
szerint (Prot. eccl. hist. 333—4 1.) a Kom játon 1626
sept. 13-án tartott zsinat jegyzője s az itt kelt kánonok
fogalmazója, akkortájt barsi esperes s a most már
fiókká törpült s 1733-ban erős plébániává alakított NagyEndréd prédikátora vala. 2) Perlaki Márton lévai prédikátor s esperes 1645—68-ig. Ennek »ordo et numerus ecclesiarum® e. jkönyve fenmaradt s a barsi e. m.
akkori viszonyaira vonatkozó becses adatokat tartalmaz.
Jegyzőkönyveink említik, hogy Perlaki megírta a samar-

jai superintendentia történetét is; de mely a Lévát ért
számtalan csapás közt elveszett s P. hivatalos utóda már
csak az „ordo et numerust® találta. Fájdalom, e két
jelesünkről az itt adottakon kiviil semmi egyebet nem
tudunk. 3) Körmendi György, szintén esperes, gályarab. Haza szabadulása utan megkezdte hivatalos »Protocolluma® vezetését 1688. s ettől kezdve az ő nyomain
a többi esperes is vezeté a jkönyvet. Debreceni Ember
Pál kortársa, Perlaki „ordójá®-t s egyéb megmaradt
jegyzeteit átadván a történetíró jeles férfiúnak, ez e közlemények után irta meg a samarjai sup-ra s a barsi
tractusra vonatkozó történeteket.
A gályarabságban szenvedett viszontagságait lásd
Rác Károly „a pozsonyi vértörvényszék áldozatai
1674.
c. munkája (S.-Patak 1874) 109 lap 294. sz. a.
Tulajdonképeni irókat a barsi e. megyében csak a
18-ik század végén a folyó század első feléig, tehát
1780—1850-ig találunk. E korszakban feltűntek életrajzait adjuk itt a következő rendben :
1.
Sebők Sámuel.
Született e viszontagságos életű férfiú 1760-ban
Varbón, Borsodban. Tanulmányait Miskolcon kezdte s
Patakon végzé 1785-ben, mely után — mint Fábián
mondja — „udvari tanitó leve Kohányban.® Innen hasonló minőségben Bajkára jutott a Péli Nagy-családhoz,
utóbb 1797-ben, főnöke, ki a barsi ref. e. m. segédgondnoka volt, ugyanitt prédikátorrá tette. Tiz év múlva e
pályát a tanárival cserélte föl, szintén patrónusa — P.
Nagy András — eszközlésére Losoncra választatván
1807-ben „theologiae professorul.® Noha három tanárt
helyettesitett, mégis nagyon szűken 'javadalmaztatott,
mely miatt az oskola pénzéhez nyúlt. Kitűnvén a hűtlen sáfárkodas, 1814-ben hivatalától elmozdíttatott. Újra
Barsban talált menedéket, Nemes-Orosziban, hol 1815-től
1830-ig viselte, véghetetlen nyomorban, a lelkészi hivatalt. Némi enyhületet talalt ugyan az itteni jószivű kath.
uraság asztalánál, ki midőn télre a városba távozott, e
tréfás verssel hagyta magára a szegény prédikátort:
Lencse, borsó, bab,
Egye meg a pap ;
de utóbb itt is kegyvesztetté lőn s örökösen panaszkodott az e. megyén, hogy könyörüljenek rajta, kandidalják jobb helyre, vagy legalabb kintmaradt illetékeit
hajtsak be, különben tizenegyed magával éhen kell vesznie. Majd „bibliothecáját, mely neki 200 ezüst frtjaba
került, kínálja megvásárlás végett a vener. tractusnak
40 frtért váltó cédulában® ; de az e. megye nem bírt
annyit sem áldozni könyvtarra. Utóvégre is a mennyei
atya könyörült meg rajta, magához vévén őt.
Irodalommal is foglalkozott jobb napjaiban. Munkai legnagyobb része kéziratban maradt, a megjelentek
iránt is csak az alabbi források nyújtanak némi tájékozást. Ugyanis Fábián József mondja a barsi tractusról
szóló névtára egy nb.-ban, hogy „vagyon ezen ven.

tractusban egy t. prédikátor, aki sub anonymo már négy
4rendbeli nevezetes munkát nyomtatott, u. m.:
Szabó Péter,
1. Szükségben segítő könyv. Németből fordítva 1790. esperes s nagyodi prédikátor volt. Született 1771-ben
8 r. 518 1.*)
Alsó-Fegyverneken (Hont). Tanult N.-Kőrösön, Loson2. Ba f geograplriája. 1791. 8° 224 1.
con, Pozsonyban s Patakon. 1803-ban Hamvára ment
3. Eredeti magyar munka. 1792. 8° 58 1.
akad. rektorul, honnan három év múlva szülőföldére
4. Ismét más eredeti magyar munka. 1803. 8 7 visszakerülvén, Barsban, majd 1807-ben Bajkán s végre
102 lap*.
j (két izben) Nagyodon viselt prédikátori s 1836-tól a forE hiányos és cím nélküli közlés nem nyújt e mun- radalomig esperesi hivatalt.
kák tartalma iránt semmi felvilágosítást s ezt az e. m.
A barsi e. m. akkori segédgondnoka nejének halalevéltára s jkönyvei sem adnak, csupán kéziratban ma- Iára irt gyászbeszédét , mely a Bánhorvátyéval együtt
radt következő munkáit említik :
jelent meg, lásd feljebb.
Szfiwkúty Károly.
1) Aranytermő uj világrész
feltalálása.
(Vége következik).
2) Astronomia reformata; de itt is csak a cím s
nem egyszersmind a tartalomról van emlités.
Életrajza s egyéb adatok: Fábián József »Pred.
Tárház* (Vác 1809) 3 k. IV. f. 189—192. Kiss Károly
^Monog. vázlatok* (Pápa 1879) 40. 113. 318 1.
Folyóiratok. Az Egyetemes Philologiai
Közlöny
2.
II. füzete, változatos tartalommal megjelent. Goldziher
Simon Jónás.
Ignác érdekes adalékokat közöl a keleti tanulmányok
Garamlöki prédikátor volt. Született
1760-ban XVIII. századbeli bibliographiájahoz; Heinrich Gusztáv
Kocson (Komárom m.). Tanulmányait az itteni kisgym- a magyar cisiókat ismerteti; Fröhlich Róbert helybeli
nasiumban kezdte s folytatá és bevégzé (1775 —1844) ev. fog. tanár alaposan bírálja Ribáry F. világtörténelPatakon. A szokásos akad. rectoriát Nagy-Sarlóban
mét, melyről kimutatja, hogy részleteiben a hibáktól
töltötte 1789-ig, mely évben Bécsbe rándult, hol egy
hemzseg, egészben véve pedig mások után készült ; Fiévet töltve szódói prédikátor lett Barsban 1791-ben. nácy Ernő Julianus császárról értekezik ; Cambel Samu,
Hét év múlva innen G.-Lökre vitetett. Itt hunyt el a tót hangszerkezettel foglalkozik, még pedig állandó
1825-ben. Dogmatikus vitatkozásokat igen kedvelő férfiú figyelemmel az ó szláv nyelvre. Egyébb cikkek Pec V.,
volt, mely miatt az e. megyén is bevádoltatott, olya- Csengeri J., Szilasi M. és Ábel J. tollából. E folyóirat
nokat állítván, miket az illetők botránkoztatónak véltek. kiadója a Franklin-Társulat; előfizetési ára egész évre
Az e. megye azonban fölmentette. Löki pred. korában 6 frt. — A Bodnár Zsigmond által szerkesztett Havi
egy dogmatikus tárgyú munkát adott ki »Keresztyén
Szemle februári füzetének tartalma : Pethő Gyula aranytrombita* címen 1799-ben, mely csak ugy nem maradt termő vidékek. Brassai Sámuel: a magyar helyesírás.
nyakán, hogy a barsi egyhazak mindegyikének s minScotta Dezső : Swinburne Algernon. Holtzendorff: a
den collegáinak s ösmerőseinek egy-egy ingyen pélközvéleményről. Lukács Béla : tiz évi gazdalkodás. Judányt adott.
stus: reform-politikánk. Hegedűs István: téli kép (költemény). Dukay : neologia és orthologia. Tiber Ágoston
Bánhorváthy János.
Heinrich Cid-magyarázatanak ismertetése ; végül könyv"Ujbarsi prédikátor volt. Barsban (Hont m.) szüle- szemle. A Havi Szemle ára egész évre 8 frt, félévre 4
tett 1761-ben. Tanulmányait a közeli Losoncon kezdte frt, negyedévre 2 frt. Előfizetési pénzek a kiadó-hiva(1774) s Debrecenben végezvén, 1793-ban Madarasra talba (Damjanich utca 27. sz.) vagy Wilckens F. C. és
ment akad. rectorul. Kitöltve itt idejét, a frankfurti egye- fia nyomdájába küldendők.
temet látogatá meg. Haza jővén, Tergenyén (Hont m.)
Pestalozzi valogatott paedagogiai munkái. Fordílett prédikátor 1795-ben. Három évvel utóbb Ujbarsra ment.
I totta és magyarázatokkal ellátta Zsengeri Samu. V. füzet.
Itt hunyt el 1824-ben. E. megyei ülnök s gyámoldai
A forditó saját kiadása. Ára 50 kr.
pénztárnok is volt. Megjelent tőle (Szabó Péterrel együtt)
Kassa sz. k. város népoktatásának 1879. évi ál»Kegyesség oszlopa, melyet Soovari Soos Judit — Péli
lapota. Dr. Verédy Karoly abauj-tornai tanfelügyelőnek
Nagy András ur hitvese felett emelt*. Pozsony. Webere 1 2 lapra terjedő jelentése, tárgyaltatott a közigazgatási
nél. 1814. K. 8° 56 1.
bizottság jan. 8-an tartott ülésében. Pontos kimutatása a
*) Igen becses munka ; teljes cime : „Szükségben segitő könyv.
kassai 23 tanintézet állapotának. Összehasonlitólag kimuNémet nyelvből magyarra fordítva és Magyar Országhoz alkalmaztatva
tatva ismerteti a város népiskoláit 1869. és 1879-ben. A
Komiéi János által. Pesten, Stáhel József és Kilián könyvárosnál, 1790 *
ref. és a r. kath. iskola 1873-ban községivé alakult. Az
Sebők e munka Írásakor tán Péli Nagy András, barsi főcurator családág. evangélikusok ma is egy magyar német elemi és
jával Bécsben tartózkodott, mert művének a S kedves hazához* intézett
felső leányiskolát tartanak fönn 5 tanítóval, 237 tanulóelőszavát így írta alá : „ í r t a m Bétsben. Szent János Havának 4-dik
napján. 1790. A Forditó.*
Szerk.
val, 6007 frt évi kiadással (tandíjból befolyt 1700 frt),
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továbbá i tót elemi iskolát, egy nem képesített tanítóval és 565 frt költséggel. E költség kidobott pénz volt,
mert a 25 tanuló közül mindössze 9 tanult meg irni
és olvasni s ez intézet mind felszerelés, mind eredményre
nézve nem felelvén meg a törvény kellékeinek, megintetett, a tanitó pedig tanév végeztével állomásáról leköszönt. Verédy úr végül a közigazgatási bizottságot figyelmezteti, hogy egy óvoda felállítása, melyben a gyermekek a magyar nyelvet játszva elsajátíthatnák, immár
égető szükség, mert a tannyelv a községi iskolákban
a magyar lévén, az idegen ajkú tanulók másként nehezen haladnak az I. osztályban.

KÜLÖNFÉLÉK.
* Személyi hírek. A bányakerületi egyházi és
iskolai felügyelői hivatalra beérkezett szavazatok mult
vasárnap vétettek számba Szeberényi Gusztáv ev. superintendens és Földváry Mihály esperességi előljáró elnöklete alatt. Beérkezett 201 szavazat, melyből Fabiny
Theofil 130, Zsembery Imre 24, Földváry Mihály 21,
Vörös Pál 17 szavazatot nyertek és igy a felügyelői
díszes állásra Fabiny Theofil választatott meg. — Sárospatakon ifjúsági tűzoltó-egylet alakúit, melynek parancsnokául dr. Ballagi Géza jogtanárt választották meg.
— Lapunknak Írják, hogy Kdldy Gyula urat, a dunántuli ev. egyházkerület főjegyzőjét, a vasi közép egyházmegye felügyelőjéül újból s egyhangúlag megválasztá,
és ő e megválasztást ismét elfogadta.
* A sárospataki ref. akadémia tanrendje az
1879 80. iskolai év második felére, a) A vallástudományi
szakban: Mitrovics Gyula, rendes tanar, akadémiai igazgató, előadja I. A theologiai erkölcstant, folytatva: az
elvi részt, hetenkint 3 óran. 2. A gyakorlati fheologiából
a katechetikát és liturgikát, alkalmi utasításokkal, mindkét lelkészi működési kör lelki gondozói oldalat illetőleg,
hetenkint 5 órán. Warga Lajos, rendes tanar, előadja
I. Az egyháztörténelmet (a prot. egyházi élet a XIX.
században és a reform, előtti korszak befejezése), hetenkint 6 órán. 2. A vallások összehasonlító ismertetését
(folytatva) 4 órán. Nagy Gusztáv, rendes tanár és ez
évi szakelnök, előadja I. A bibliai vallástant, folytatva,
hetenkint 5 óran. 2. Az újszövetség történetét, folytatva,
5 órán. Radácsy György, rendes tanár, előadja: I. Az
ó-szövetségi Írásmagyarázatot (folytatva a „kis prófétai*
irodalom ismertetése, az ide vágó magyar írásmagyarázó
művekre való tekintettel s az eredeti szövegből felvett
mutatványokkal), hetenkint 3 órán. 2. Az újszövetségi
írásmagyarázatot (a rómaiakhoz irott levél folytatva), 3
óran. 3. A héber nyelvtant, folytatva,. 4 órán. b) A bölcsészeti szakban : Orbán József rendes tanar, előadja 1. Az
egyetemes fórténeimet (középkor folytatva), hetenkint 3
órán. 2. Rendkívüli előadásul : Latin irodalmat, 2 órán.
Szinyei Gerzson, rendes tanar könyvtárnok előadja: A
magyar irodalomtörténetet, 1807—1830-ig, főtekintettel a
nyelvújításra és költészetre. Bokor József r. tanár, előadja :

1. A bölcsészet történelméből; Schopenhauer és Hartmann
bölcsészetét, folytatva, hetenkint 3 órán. 2. A képzőművésze'ek aesthetikáját, folytatva 2 órán. Kun Fái gimth
tanár, előadásokat tart I. A francia regényírókról, különösen Dumas, Sue, Balzac, Sand irodalmi működéséről, hetenkint I órán. Továbbá magyarázza: 2. Rousseau
Contrat social-ját, (folytatólag, I órán. 3. A német irodalomból, Wieland Oberon-ját, (folytatólag a III. énektől), 2 órán. Dezső Lajos tanitóképezdei igazgató, előadja
A nevelés és oktatástanból a népiskola módszertanát, he^
tenként 2 órán. G) A jog- és államtudományi
szakban:
Emó'dy Dániel, hites ügyvéd, rendes jogtanár, előadja:
1. A magyar magánjogot (folytatva), hetenkint 6 órán.
2. A polgári peres és perenkivüli
eljárást, beleértve a
telekkönyvismét is (folytatva), hetenkint 5 órán. Nemes
Ferenc, rendes jogtanár, előadja: I. A magyar büntetőjogot (folytatva), hetenkint 5 órán. 2. A magyar államjogot, 5 órán. 3 .A magyar közigazgatási jogot (folytatva)
1 órán. Dr. Szánthó Gyula, rendes jogtanár, előadja I.
A római jogot (folytatva), hetenkint 8 éfáft. 2. A római
családi és örökösödési jogot (rendkívüli előadás), 2 órán.
Dr, Ballagi Géza, rendes jogtanár, előadja : 1. Az alkotmány-és kormányzati politikát, hetenkint 6 óran, 2.
A pénzügytant, 3 órán. 3. Az állam eszméjét, politikai,
államjogi és történeti szempontból (rendkívüli előadas) 1
óran. V. Krüzselyi Bálint, köz-és valtóügyvéd, rendes
jogtanar, ez évi szakelnök, előadja, 1. A váltó és keres*
kedelmi jogot, hetenkint 6 óran. 2. Az egyházjogot (foly^
tatva), 4 oran. 3. Az osztrák polgári magánjogot, 2 órah;
Baconi Lajos, rendkívüli jogtanár, előadja 1. A magyar
pénzügyi jogot, hetenkint 5 órán. 2. Az
államszámvitel
tant (rendkívüli előadás) 2 óran. 3. Statistika elméletét
(rendkívüli előadás), 2 óran. Orbán József, akadémiái
rendes tanar , előadja Az egyetemes európai jogtörténetet, hetenkint 5 óran. Bokor József, akadémiai
rendes tanar, előadja A jogbölcsészetet (folytatva), hetenkint 5 óran. Dr. Kun Zoltán, főiskolai orvos, előadja A
törvényszéki orvostant (rendkívüli előadás, folytatva), hetenkint 2 óran.
* A nagykőrösi dunarnelléki ref. egyházkerületi
tanítóképző intézetben a tavaszi tanitoképesitő vizsgalatok f. év ápril hó i-ső s következő napjain fognak megtartatni. A jelentkezni szándékozók felhivatnak, hogy
keresztelő levéllel; továbbá végzett tanulmanyaikról, eddig folytatott pályájukról s erkölcsi viseletökről szóló
bizonyítványokkal fölszerelt folyamodvanyukat nt. Filó
Lajos úrhoz, mint a vizsgáló bizottság elnökéhez NagyKőrösre küldjék be. Magyar Antal igazgató.
* Horvátországnak vallasi ügyekben való autonómiájánál fogva a horvát tartományi kormány mind eddig
nem akarta megengedni, hogy a zágrábi egyház valamely magyarhoni superintendentia vagy espereséggel
szerves összeköttetésbe lépjen. Legújabban azonban azt
az indítványt tették, hogy egy horvát-szlavon esperesség
alkottassék, mely úgy a horvát autonomianak, mint a
protestantismus érdekeinek eleget tévén, a közigazgatas
terén önálló volna, tisztán egyházi, vallásos s szellemi
ügyekben azonban a bányai vagy dunántűli ev. egyház-

kerülettel volna egybekötve. A horvát tartományi kor
mány, erre vonatkozó véleményét még eddig nem nyilvánította.
* A középtanodai oktatásról szóló törvényjavaslat,
az E—s értesülése szerint, a minisztertanács megállapodásán keresztüljutva, most a legfelsőbb kabinetben
van elintézés és jóváhagyás végett. Trefort Ágoston
vallás és közokt. miniszter e törvényjavaslatot csak a
költségvetési vita bevégezte után szándékozik előterjeszteni. Addig bevárja azon mozgalom eredményéi, mely
prot. körökben a lycealis tanfolyam s időbeosztás tárgyában legközelebb megindult. A törvényjavaslatban az osztrák mintára nálunk is már rég behozott nyolc éves
tanfolyam van megállapítva.
* Jótékony célú táncvigalmak. Az orsz. prot. árvaház javára rendezett táncvigalom 555 frt 71 krt és 1
aranyat jövedelmezett. A felülfizetők közt első helyen
áll a bálanya, özv. gr. Teleki Sándorné 100 frttal. — A
makói uj ref. templom javára tartott bál tiszta jövedelme,
a felülfizetésekkel együtt 225 frtot tesz.
* A kultur-harc megkezdésére Ausztriában már
ki van adva a jelszó. A prágai bíbornok-érsek s három
alattas püspöke, a budweisi, königgrátzi és leitmeritzi a
közoktatásügyi miniszternek egy emlékiratot nyújtottak
át, melyben az iskolai törvényekkel szemben fenyegető
magatartást foglalnak el. Kijelentik, hogy ők eddig megengedték ugyan a clerus részvételét az iskolai hatóságokban, de ezentúl, ha az iskolák tisztán felekezeti jelleget nem nyernek, nem fogják megengedni. Azzal fenyegetőznek, hogy ha a kormány e kívánságaikat nem teljesiti, hát akkor ők is hozzálátnak ahhoz a küzdelemhez,
mely Németország és Belgiumban nem sok babért aratott ugyan, de roppant kellemetlenséget csinált az államnak, és nagy kérdés, vájjon Auszriában nem fog-e ennél többet eredményezni? Mert ámbár Ausztria müveit
kath. polgársága erősen ultramontán-ellenes, de viszont
a plebs többet hajt a csuhás előljáró, mint a kortesve.
zér szavára. Hozzájárul még az a körülmény, hogy jelenleg a cseh feudalis-clericalis elemé a többség a parlamentben, s tulajdonkép e vallásküzdelemmel való fenyegetésnek is az a kútfeje, hogy a kormányrúdhoz
szeretnének kerülni. Ez a kétféle fogás tehát oly közeli
atyafiságban áll egymással, hogy hamarjában nem lehet
kivenni melyik itt a cél, melyik az eszköz, a kultúrharcban a politikának van-e nagyobb szerepe vagy a vallásnak ?
* A mult számunkban emiitett irsai ügy ujabb
stadiumba lépett. Margócsy esperes úr Radvánszky felügyelő és Szeberényi superintendens urat fölkérte, hogy
a minisztériumnál, hova az ügy fölterjesztett, a vizsgálatot sürgessék. Ő maga adatokat gyűjt, s arra a véletlen esetre is gondolt, ha az inkriminált levél netán elhányódnék a ministeriumnál: a levélnek fényképi mását
vétette és a másolatot hitelesíttette 1

Hoznék Náthán, a nagy szlabosi ág. hitv.
egyház lelkésze és a gömöri ág. hitv. esperesség főesperese 38 évi lelkészkedése és 8 évi főesperesi tevékeny működése után élte 68-ik évében folyó év
február 8-kán tüdőszélhiidés következtében jobb életre
szenderült.*) Rozsnyón 1880. febr. 9-én. Cékus, superintendens.
*) Bővebb necrologot kérünk.

Szerk.

ADAKOZÁSOK.
A miskolci árvízkárosult ref. egyh. és iskolák
segélyezésére.
Solymosi István esperes úr az udvarhelyi egyházmegyéből 71 frt 41 kr. Az uzapanyiti ref. egyház hívei
6 frt 47 kr. A verőcei ref. egyház hívei 14 frt 90 kr.
A gortva-kisfaludi
ref. egyház 3 frt. Az erdő-horváti
ref. egyház 8 frt. A tisza-vezsenyi ref. egyház 8 frt 50
kr. Az alsó-vadászi ref. egyház hívei 10 frt. A negyedi
1 ref. egyház 25 frt. A magyar-izsépi ref. egyház hívei
5 frt. A bacskai ref. egyház 10 frt 20 kr. Nagy Péter
erdélyi püspök úr küldeménye a V. hunyadi és Zarándi
egyh. megyékből 23 frt 20 kr. A görgetegi ref. egyh.
10 frt 8 kr. A jenke-kereszti ref. egyház 5 frt 50 kr.
A hodosi ref. egyház hívei 19 frt 30 kr. Az ó kécslcei
ref. egyház 4 frt. Az aradi ref. egyház hívei 12 frt 63
kr. A szalóki ref. egyház 6 frt. A rinya-ujlaki
ref.
egyház 15 frt. A f . borsodi ref. egyházmegyéből a szabályszerű egyházlátogatóság utján 63 frt 17 kr. Ezen
összeghez járultak : a kápolnai egyház 2 frt 50 kr, a
lászlófalvai egyház I frt 20 kr, a parasznyai egyház
50 kr, a varbói egyház 40 kr, a kondói egyház 10 kr
az alacskai egyház 20 kr, a Icazinci egyház 1 frt 47
kr, a barcikai egyház 20 kr, az ivánkai egyház 60 kr,
a szentpéteri egyház 50 kr, a lelkész I frt, Ragályi
György Borsodon 10 frt, a balajti egyház 1 frt 50 kr,
a besenyői egyház 2 frt, a szendrő-ládi egyház 6 frt 72
kr, a szendrői egyház 2 frt 2 kr, a rudobányai egyház
1 frt, a szuhogyi egyház 1 frt. A f.-kelecsényi
egyház
1 frt 4 kr, a f.-nyárádi egyház 3 frt 7 kr, a dövényi
egyház 7 frt 70 kr, a tardonai egyház I frt, a szalonnai
egyház 2 frt, a meszesi egyház 50 kr, az abodi egyház
50 kr, a R.-szendi egyház 2 frt, a laki egyház 4 frt, a
szakácsi egyház 55 kr, a hegymegi egyház 50 kr, a
hangácsi egyház 2 frt, a zilizi egyház 2 frt, a boldvai
egyház I frt, a vámosi egyház 2 frt 40 krral.
A szegedi evang. egyház és lelkésze részére
ujabban adakoztak: Draskócy Lajos hmvásárhelyi lelkész 4 frt 20 kr, mely összegből 2 frt az egyháznak
2 frt 20 kr. a lelkésznek szól. Ugyancsak' o legújabban
2 frtot küldött a lelkész részére. Gerenday Pál báthi
ev. lelkész gyűjtése 10 frt, 60 kr, mely összegnek fele
az egyházat, fele a lelkészt illeti. B.-Csabán 1880 febr. 5;
Dr. Szeberényi Gusztáv bányakerületi superintendens.

HP.A.
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Az ág. h. ev. egyház jövő iskolai évben felsőbb leányiskolát akarván megnyitni, egy
betöltendő tanári állomásra ezennel pályázatot hirdet.
A magyar és német nyelvben való tökéletes jártasságon kivül megkívántatik a tanképesités legalább a polgári iskola számára; heti óraszám 22.
Javadalmak: évi fizetés 525 frt, tandij fejében a VII. és VIII. osztály minden egyes tanítványától 7 frt, névnapi illeték egy-egy frt, továbbá szállás és 40 km. fa.
Kívánatos a személyes bemutatás; a természettudományokra képesítettek előnynyel birnak.
A választás egy próbaévre történik, csak a hivatalban már állók állandósíthatnak.
A kellő bizonyítványokkal felszerelt folyamodványok f. é. március 31-ig alólirotthoz
küldendők be.
Igión, 1880. jan.

Topscher György,
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egyh. felügyelő.
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E I. Krisztus és az irás7 irta Dr. Saphir Adolf. Angolból fordította Győry Vilmos. 1879.
60 kr.
jjj 2. Bibliai kézikönyv, kalauzul a szent irás tanulmányozásához. Készítette Dr. A n g u s
fí
József, a Royal asiatic society tagja. Lelkészek és theologiát tanulók száffl
[íj
mára. Magyar fordításban 46 ív, díszes földabroszszal. Vászonba kötve . . 3 frt 80 kr. ű]
[c

E munkák utánvét melletti megrendelésre postán bérmentesen küldetnek meg.

jj]

Ere5a5H5a5E5E5H5a5H5a5H5H525a525E525M15a5üüH5H5H5E5a5E5^

A nagy-győri ágost. hitv. evang. gyülekezet

kántori állomásra
pályázatot hirdet.
I. Teendők;

1. Az isteni szolgálatoknál és temetkezéseknél az ének vezetése, illetőleg orgo-

nálás. 2. Hetenként 10 órában a tanulók oktatása énekre és a zene elemeire.
II. Díjazás:

1. Alkalmas szabad lakás a gyülekezet épületében. 2. 650 frt évi díj a gyü-

lekezet pénztárából. 3. Temetkezési dijak, az eddigi szokás szerint.
Pályázók

folyamodványaikat, eddigi szolgálati,

erkölcsi, különösen az ének és zenébeni

gyakorlati jártasságukat és szakismeretüket kitüntető bizonyítványokkal felszerelve, alulírotthoz t. év
ápril 30-ig küldjék be. A tanképesités is kívánatosnak mutatkozik.
Győr, febr. 5 . 1880.

M

I

Peregi Mihály,

a győri ágost. hitv. ev. gyülekezet felügyelője.

Mai

számunk

melléklete:

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : 2Di-

„Vallásos

I Q a . l l a , g " i IX^Cór.

iratok

magyar

nyelven."

D E U T S C H M.-féle művészeti intézet Budapest.
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Budapest, 1880. február 22.

PROTESTÁNS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
SZERKESZTŐés

K I A D Ó - H I V A T A L :
VIII. ker. Máriautca 10, sz. 1. em,

El ő f i z e t é s i dij:
Hirdetések dija:
H e l y b e n házhozhordással s v i d é k r e postai küldéssel 4 hasábos petit sor többszöri beiktatásért
félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij
kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban.
külön 30 kr.

Teljes s z á m ú p é l d á n y o k k a l
Azon t. előfizetők, kiknek előfizetősök
lejárt, annak megújítására felkéretnek.

Az álláspont dönt.
Egyházi lapjainkban egy idő óta a vitatkozásnak majdnem állandó tárgyát ismét azon kérdés képezi, hogy hol rejlik a mindinkább terjedő
egyháziatlanság és a folyvást növekedő vallási
közönynek oka és forrása. A kutatók egyike azon
conclusióhoz jut, hogy nem tanítás, hanem példaadás kell, azután hinni fog a nép. A másik a
terheli azon váddal, hogy a vallási
%világiakat*
közönyt leginkább ők okozták magatartásuk által.
A harmadik a vasárnap megszentelését sürgeti,
mert ebben leli meg a fenforgó bajok orvoslását.
A negyedik meg az egész kellemetlenséget brevi
mami a lelkészekre hárítja.
Akár hányszor olvasom á t eme panaszokat,
indítványokat, felhívásokat és vádakat, mindannyiszor lelkem szeme előtt lebeg azon vita, melyet
a ^jobb* és ^bal* közti megkülönböztetés már
igen gyakran okozott. Az azonosság kedveért
legyen szabad ezt pár szóval érinteni. ^A ^jobb*
és ^bal* közti megkülönböztetés már
Buttmarin.
a nagy graecologtól, midőn Schleiermacherrel a
német szabadságharc idejében az önkénytesekhez
beállott, a tudomány legnehezebb problémájának
nyilváníttatott. É s gyakran történt, hogy a két
tudós szomszéd, ha a yjobbra* vagy ,bálra*
kanyarodj parancsszó elhangzott, megdöbbenve
egymásra meresztette szemeit és ijedve gyorsan
megfordult, úgy, hogy vagy hátat fordítottak egymásnak, vagy ismét szembe állottak egymással.
D e félre a tréfával. Tagadhatlan, hogy azon kérdés, mit jelentsen ^jobb* vagy >ybal* a természetben, már igen sok és komoly vitát szült; és még
ma is a botanikusok többnyire ^jobbnak* állítják
azt, mit a zoologusok >balnak* mondanak és megfordítva. A botanikusok például a plántát tárgy-

mindég

szolgálhatunk.

nak nézvén, a fonó növényekről azt állítják, hogy
a karón ^balra € csavarodnak. A zoologusok pedig
ezt felette tudománytalannak tartják, mondván,
hogy saját magunkból kiindulva, ugyanazon joggal e g y velünk szemközt jövő embernek jobb
lábát balnak nézhetjük. *
Látjuk tehát, hogy itt is, mint annyi sok
kérdésnél az életben — és a vallási közöny
körüli kérdésnél is — minden egyedül azon állásponttól függ, melyet a szőnyegen levő dologgal
szemben elfoglalunk és attól, váljon mi magunkat
az illető tárgy szerint, vagy a tárgyat magunk
szerint tekintjük. Kiemelem, hogy ámbár a legkevesebb embernek jutott osztályrészül azon adomány, hogy magát mások helyzetébe gondolhassa,
ezen imént érintett körülményt nagyon is fontolóra kell venni, különösen oly „noli me tangere"féle kérdéseknél, mint a minőt a vallási közöny
hol rejlése és annak miképeni gyógyítása feletti
vitatkozás képez.
Nézetem szerint, ezen ügy fejtegetésénél legcélirányosabb, ha subjektiv álláspontunkat előtérbe nem tesszük, részint azért, mert ez által igen
könnyen keserűséget gerjeszthetünk a más véleményüeknél; részint azért, mert a vallási közönyt
sem a papoknak, sem a világiaknak kizárólagos
bűnül felróni nem lehet. Leginkább pedig azon
okból, mert az egyháziatlanság nemcsak a protestantismust, hanem a katholicismust is nyomja.
Nem áll ugyanis, mit kath. atyánkfiai oly büszkén hangoztatni szeretik, t. i. hogy a prot. rationalistikus irány elidegeníti a lelkeket a templomba
járástól és hitetlenné teszi az embereket, míg a
kath. templomok minden ünnepélyes alkalommal
zsúfoltig tele vannak az áhitatoskodóktól. Alkalmam volt és van, bele tekinteni a kath. templomokba és majdnem mindannyiszor tapasztaltam,
hogy a kath. cultus színgazdagsága és bóditó
titokteljessége sem bír azon varázserővel a lelkekre, mint hajdantan. Tavaly még a napi lapok-

ban is olvashattuk, hogy Bécsben az úrnap ünneplésének nagyszerűsége évről-évre hanyatlik s
már árnyékát sem képezi ama tömérdek részvétnek és ragyogó pompának, melyet például
1848. előtt mutatott fel. Hangsúlyozták a lapok,
miszerint eme szembeötlő változásnak főoka korántsem keresendő egyedül azon körülményben, hogy
O Felsége a császárné a menetben többé részt
nem vesz. A menet magában véve a kor áramlata folytán sokat veszített hajdani fényéből. Az
udvari hivatalnokok, a fungáló papok és az árvagyermekeken kivül, mindazon testületek, melyek
azelőtt tömegesen képviselve voltak, most egészen elmaradnak s míg benn a városban a menet
ide s oda mozog, inkább kirándulnak a „frissbe."
Nyilván való, hogy tehát a vallási közöny
nem képezi ennek vagy annak a felekezetnek
mai árnyoldalát, hanem előttünk áll mint a 19-ki
század általános culturhistoriai, felette fontos mozzanata. Bátorságot veszek magamnak, erre vonatkozólag az ,.Oesterreichischer Protestant" ez évi
i-ső számában közlött, idevágó cikknek kivonatos
tartalmát igénybe venni. „Mi, az egyházaktól és
egyházi szertartásoktól való azon eltávozás és
elidegenülésből" — így hangzik az érintett cikk —
mely mai nap oly nyílt és általános, még sem
vonnók le azon következtetést, hogy jelen századunk a keresztyénségtől és általában a vallástól mindinkább elfordul. A ki ezen-, conclusiót
azon nem tagadható tényből, hogy az egyháznak
befolyása a lelkekre mindinkább fogy, levonja,
annak látszólagosan igaza van. A 19-ik század
nem jár templomba, misét és prédikációt nem
hallgat. Egyház és papság a 19. századtól nem
kedveltetnek. Miért ? Mert a keresztyénségről és
a vallásról semmit sem akar tudni. E m e következtetés látszólag helyes; de valóságban még
sem az. H a szigorúan logikaiak akarunk lenni,
úgy nékünk nem szabad azonnal az utolsó következtetésre átugornunk, hanem előbb a közelebb
fekvő és kevésbé messzire vezető körülményeket
kell szemügyre vennünk. Az első gondolat, melyet
fontolóra kell vennünk, az, hogy az egyház és
annak hittanától való elidegenűlés nem a vallásos érzelem kipusztulásából, hanem azon körülményből ered, hogy az egyházak és annak hitvallásai századunk szükségeinek többé meg nem
felelnek. Minek keressünk kényszerítő szükség
nélkül kellemetlen magyarázatot? Az emberiség
történelme a fenálló istentiszteletek iránti ily látszólagos vallási közöny és hidegség korszakait bő
számmal mutatja fel, melyekben mégis a vallásos
szikra hamu alatt lappangott. Ily helyzet volt például
a róm. világban időszámításunk három első századában. .. Elenyészett azért a vallás ? Nem volt többé
vallásos szüksége az emberiségnek ? Lehet, hogy né-

mely pap elkábítva Jupiter, Márs vagy Venustól oly
gondolatokat ápolt. Lehet, hogy némely materiálista, ki a kopárságnak és szárazságnak saját
kebelében örült, hitte, miszerint az észszerűség
k o r á t , úgy,
mikép ő képzelte azt magának,
üdvözölheti. Amaz és emez tévedésben voltak.
A pogányság halála, mint a levelek hullása őszkor a fákat, egy időre kopárokká tette a lelkeket, de az ó vallás haldoklásában az emberiséf/
száméira közelfekvo megujulása készült elö. A keleti
Pantheonok és az Olympus imádóinak fiai az
alatt, mig atyáik és isteneikért szomorkodtak,
már az „ismeretlen Istennek" emeltek oltárokat,
„uj menyről" álmodoztak és az ifjú keresztyénségo már m a g á v a l0 ragadta
ő k e t . . . . És ma ne
0
forogjanak fel hasonló viszonyok ? A fennálló cultusnak hanyatlása, az egyházi tanok csekély népszerűsége, a növekedő közöny, az ellentállás, a
hajlatlanság, melyekkel a 19-iki században a 10-ik
és 16-ik század vallásos nézetei találkoznak, ne
legyenek összehasonlíthatók azon tüneményekkel,
melyeket 1900 évvel ez előtt a pogány világ alkonyán találunk ? Mi úgy hisszük, hogy igen; de
nem csodálkozunk, ha a vallástalan materialistát
és a papságnak bizonyos részét felkiáltani halljuk : „A vallás tönkre megy, a keresztyénség
sírba száll!" . . . Hogyan lehet csudálkozni, hogy
egyének és népek, kik bizonyos tanokat ápolva,
bizonyos vallásos szertartásoknak hódoltak, de
azokat elvetették, a hitetlenségbe merülnek, különösen, ha nem tudunk velük jobban tenni, mint
nekik újra és újra ugyanazt nyújtani erővel, mit
maguktól már elutasítottak ? H a az ember gyermekkori hitét elveszti, igen nehéz magának mást
kikiizdeni. D e ez nem bizonyítja azt, hogy a vallás
elpusztul. — Ez csak látszat. Ma is léteznek vallásos szükségek és törekvések ; csak bátorságukból vesztettek azon lehetetlenség folytán, hogy
némely dolgot, mely nekik mint valódi keresztyénség nyújtatott, ilyennek elfogadjanak; csak elgyengültek kellő táplálék hiányában. Hadd ujongjon
a scepticismus, a materialismus, a hitetlenség, hogy
ők a vallásos szükségek mint szellemi halottak
felett diadalmaskodtak: e halottak nem aluszszák
az örökálmot, ébren vannak, már nyitják füleiket
és szemeiket; sohajtások kelnek kebleikből és
Istenhezemelkednek
Vallás és keresztyénség nem múlnak el; sőt ellenkezőleg jönnek és feltarióztatliatlanúl
nyomulnak
előre a tökéletesség
célja felé"
Eddig a kérdéses cikk. Sejtelemteljes Ömlengéseiből kiviláglik, hogy mint mindenben, a vallás
dolgában is átmeneti korszakot élünk, kiviláglik,
hogy ily korszak mindig arra int minket, hogy uj
bort ócska tömlőbe szedni nem lehet, s hogy nekünk, lelkészeknek, nagyon is kell ügyelnünk

híveink vallásos szükségeire, annálinkább, mert
protestáns létünkre nem mint a katholikus klérus, egy középkori intézménynek őrei, hanem
a Krisztus keresztyénségének, mely lélek és
élet, hirdetői és terjesztői vagyunk. E nézetben engem ama körülmény sem z a v a r , hogy
papságunk nagy része a szigorú
orthodoxiához ragaszkodik, mert én a szabad vagy orthodox irányt nem tulajdonítom a n n a k , hogy
kiki volt tanárára esküszik. N e m ! mert így azt
kellene feltennem, hogy theologusaink sohasem
hallottak szót sem a vallásbölcsészetről, a különféle vallások — melyek ős idők óta máig léteztek — történelméről, a világtörténelemről, a természettudományok óriási haladásáról, melynek
különösen tulajdonítható, hogy az emberi elmékben uj, egészen más világnézet foglalt helyet,
mint minő a régi volt. T o v á b b á fel kellene tennem, hogy lelkészeink a positiv és a haladó
theologusok műveit soha sem hasonlították össze.
Ezt pedig semmi áron sem tételezhetem fei, mert
ha más nem, egyházi lapjaink tanúbizonyságot
tesznek arról, miszerint a lelkészeinkben rejlő theoretikus tudományos képzettség nem épen oly
csekély mértékű.
Mélyebb oka van annak, hogy mi prot.
alapelveink szerint elszántan előre haladni nem
merünk. Az orthodoxokat visszariasztja minden
újítástól az újkor eszméinek halmazatos zavara,
mely még mindig nem képes, egy tiszta, kifogástalan alakkal ellátott eszményképet felmutatni,
mely nekünk vezérül szolgálhatna. Mindnyájunk
pedig azon tudat alatt tespedünk, hogy lelkészi
hivatásunkba való lépéskor minket a 16-ik század
hitcikkeire megeskettek, és hogy máig e hitcikkekhez az erre hivatott egyházi intézmény, a zsinat, hozzányúlni nem mert.
Pár
ev elótt ugyan, a mint ezt e lapokban már
említettem, felszólalt a bányakerületi gyűlésen
egy világi úr, hogy nem csak alkotmányos, hanem dogmakérdésekkel is foglalkozó zsinatot kell
tartanunk ; hanem a hangulat olyannak mutatkozott
miszerint attól kellett tartani, hogy ha a netán,
létesülő zsinat ily dolgokba vág, a széthullás
tökéletesen beáll. Legalább erre mutatkozó jelnek lehet venni azon kis controversiát, mely a
Luther kátéja körüli kérdés által a tavalyi bányakerületi gyűlésen támasztatott. Jelentve lett az •
iskolai bizottság részéről, hogy a pesti népiskolákban a szláv iskolát kivéve Luther kátéja nem
taníttatik. Helyzetünk jellemzése tekintetében igen
érdekes volt a kétoldaloni meglepetés, mely
ezen jelentés folytán az arcokról visszatükrözött,
különösen midőn Hunfalvi János, szerintem, a városi iskolákra nézve legalább, helyesen, egész
határozottsággal kijelentette, hogy Luther kátéját

úgy, a mint eredetileg írva van, előadni, kirivó
ellenmondást képezne mind a paedagogia, mind
az emberi ész, mind korunk tudományos öntudata
ellen. A kerület a nevelési kérdéstől eltekintve
egyszerűen meghagyta, hogy Luther kátéja a
többi iskolákba is behozassék. íme, itt
fekszik
jelen helyzetünk nehézsége. Az egyházi testületek
nem tartják m é g időszerűnek, ily ügyekben engedményeket tenni a kor kívánalmainak, egyesek meg visszariadnék azon bátorságtól, mely
szükséges a helyzet leplezetlen jellemzésére.
Igen, de hát hol foglaljuk amaz álláspontot, mely addig ís, míg az egyházi testületek ez
ügyekben cselekvőleg
fellépnek, döntő erővel
bírjon l Szeretett püspököm nem régen egy nagyon is praktikus egyházi ügyre vonatkozólag
kegyes volt arra figyelmeztetni engem, h o g y :
ab inimicis discendum.€ Bátorságot
veszek ma*„Et
*
o
gamnak ezen figyelmeztetést applikálni az álláspontra, melyet nézetem szerint a terjedő egyháziatlansággal szemben el kell foglalnunk és mely
egyházi buzgóságunk felélesztésére döntő erőt
fejtsen ki.
H a áttekintünk kath. atyánkfiaira, látjuk,
hogy azok egyházi hatósága fáradhatlan tevékenységet fejt ki a nép vallástanítása, a klerikusok kiképeztetése és a prudentia
pastoralis
érvényesítése téréin. A >>routine€ szempontjából valódi
élvezet hallani és látni, mily pathosi ékes szólással és oadaadással capacitálja a vallástanitó pap
növendékeit arról, hogy a róm. kath. egyház az
egyedül üdvözitő; mily rendszeresen gyakoroltatnak be a leendő papok a szent curia észjárásába
és mily fáradhatlanul jár kél a gyakorlati pap
egy lélek megnyerése kedveért.
Nem a pénz hatalmát, az imént felsoroltakat szoktam én mindenek előtt latba vetni, midőn arról van szó, mikép tartja fenn magát a
róm. katholicismus a világ modern szellemi áramlatában is.
Magától értetik, hogy mi, kiknek már vallási elveinknél fogva a tudomány zászlóvivőihez
kell tartoznunk, annál könnyebben győzedelmeskedhetünk, ha a jelzett három téren oly álláspontot foglalunk, mely a fáradhatlanság koszorújára
méltókká tesz minket.
Legelsőbben is a nép vallástanitását kell felkarolnunk egész tehetségünk szerint. Én itt csak
egyet említek; a confirmandusok tanítását. Előttem fekszik egy könyv 1740-ből, melyből a
braunschweigi hercegségben a confirmandusok
oktatást nyertek. Benne foglaltatnak az egész év
evangéliumai és epistolái, továbbá Jézus szenvedésének és Jeruzsálem története, az apostoli,
a niceai, az Athanasius, és az Ambrosius- vagy
Augustinus-féle hitvallás, Luther kátéja, a kis

corpus doctrinae Ligarius Jánostól, az egész zsol- gondosan ki kell lesni. Ez az egyedül helyes protár és végre Serivers Keresztélytől 12 keresz- testáns papi eljárás."
Annyi bizonyos, hogy ha mi a nép vallásos
tyén életszabály. Pesten létem alatt boldogult
L a n g a konfirmandusokat két évi tanfolyamban nevelésével szemben oly álláspontot foglalunk,
készítette elő. Jelenleg a confirmatiói tanitás leg- mely tudományos képzettségünkről, pastoralis prutöbb helyen a böjtnek rövid hat hetét veszi clentiánkról és lelkesült fáradhatlanságunkról taigénybe és a kézikönyvek olyanok, hogy rajtok núbizonyságot tesz, ez döntö erővel fog bimi s
keresztül lehet látni Igaz, a vallástanítás legne- híveinktől részesülünk azon elismerésben, hogy
hezebb, különösen város helyen, hol a gyermek minden Démosthenesnél szebben beszél a tett !
tudományos tantárgyakat is kezd Ízlelni és gonBierbrunner Gusztáv.
dolkodási tehetsége is kifejlettebb. Itt nézetem
szerint nagyon is fontolóra veendő egy kath.
anya következő panasza, melyet valami lapból
A gymnasiumok szervezete,
kiírtam, és mely így hangzik :
v.
>>
: Bámulatos, mily elvek fenyegetik megzavaAz Eton középtanoda Angolhonban.
rással jelenleg a felserdülő világpolgár szivét és
eszét. Minap leánykám haza jön az iskolából,hol a
Az etoni iskola, eredeti nevén »Eton College* az
természettudomány fiatal tanára tüzes iiszköt do- angol nyilvános iskolák nagy tömegéből, ősrégiségénél,
bot zsenge lelkébe. „Mamám ! gondold csak, a ta- valamint a köznevelésre hatásánal fogva még ma is mint
nár úr ma azt mondta, hogy a jó Isten
roppant egy mintaintézet magaslik ki.
keveset gondol azzal, mit mi emberek ide lent miEz az iskola 1441. óta áll fenn s még mai nap.is
velünk, igaz-e ez ? Egy hét múlva meg ismét egé- az angol földön nemcsak a legmagasabb és legtekintélyeszen felhevülve azzal jött haza gyermekem, hogy sebb intézet, hanem egyszersmind az angol latin iskoláka vallástanitó p a p mesélte, miszerint a hires le- nak, a mi értelmünk szerint gymnasiumoknak példány képe.
ány Bois dTIaine-ben 1872 óta a naponta vett
Az intézet fő-, mondhatni legfőbb tantárgyai a római
ostyán kívül semmi más táplálékot nem nyer, és és görög ó classicusok.
él 4 hosszú éven át és minden pénteken kezein
Ezekhez csatoltatnak a bibliai történetek, eredeti
és lábain azon helyeken, hol Jézus sebhelyei volnyelven a görög uj testamentom ; a földrajz és törtétak, vérzik. Es most kérdem, nem kivántatik-e
nelem.
valódi salamoni bölcsesség ahhoz, hogy egy
Továbbá a mennyiségtani tárgyak, (Mathematical
gyermek szivét az ember ilyen ellenmondó foet Science) ehhez kapcsolva a physica geographia, vegygalmak között kár nélkül keresztül vezesse r"
tan, geologia és a természetrajz (Physiology); mindezek
Az ebből folyó tanitás k ö n n y ű ; k ö v e s s ü k ; a lehető legszűkebb korlátok közé szorítva.
áldásos leend.
Rendkívüli tantargyakul taníttatnak : a francia, a
Másodszor állást kell foglalnunk theologu- német és héber s az olasz nyelvek, a rajz, vívás és
I
,
saink kiképeztetése körül, s a praktikumokra a tanc.
kell őket helyesen előkészíteni s oda hatni, hogy
Az intézet élén all az igazgató (Headmaster) alatta
a fakultásokból ne mindjárt önálló hivatalba, ha- allanak a többi tanítók, kik közt kiváló rangfokozat van.
nem előbb káplánságba menjenek.
Legnagyobb tekintélyüek a classicai nyelvek taníHarmadszor és végre a gyakorlati lelkész- tói (Tutors), legkisebb tekintélylyel birnak a rendkívüli
ségre nézve legyen szabad kiemelnem, hogy a tárgyak tanítói (Extra Masters), a kettő közt allanak a
megváltozott világnézet a vallás terén is ujitást mennyiségtani tárgyak tanítói; e rangfokozat jellemzésére
követel. Es ehhez csak bizonyos bátorság és megemlítésre méltó, hogy a tanulók a Tutorok előtt
gyakorlati kísérlet kívántatik. D e némely lelkész mindég leveszik a kalapjokat, holott a mathematicai
általában irtózik, egyházában újításokkal fellépni, tanitók előtt ezt nem teszik.
ámbár uj idők és uj viszonyok uj berendezést is
Az ösztöndíjas tanulók a Headmaster és annak
kivannak. Az üdvös és megpróbált újításoktól ' segéde (Assistant Master in College) felügyelete alatt a
való irtózás nem jogosult. D e feltéve, hogy külö- college épületében bent laknak, ezek száma rendszerint
nös helyi viszonyok arra jogosítják fel az embert, 70, a többi tanulók a városon kin laknak, de azért szinúgy többnyire az egyházakban találkoznak rég- tén szigorú felügyelet alatt, ezek száma 750—800 közt
óta oly elavult formák, melyek jelenleg mái- változik. Egy-egy csoportban 30—40 tanuló van egy
meglehetősen túlélték magukat; vagy pedig tar- Tutor vezetése alatt, s ennyiből alakul egy osztály is.
talom nélkülieknek bizonyultak be és így azokat
A gymnasialis tanulás ideje rendszerint kilenc, év,
uj tartalommal kell ellátni. Hogy milyenek legye- mi azonban az előmenetel szerint meg is hosszabíttatik,
nek ezen újítások, azt a lúvek vallási szükségeiből olykor meg is rövidíttetik. A legfelső osztályba csak

kiváló tehetségűek bocsáttatnak fel az V-dik form (osztály) felső csoportjából.
Ezek előre boesátása után áttérhetünk az etoni
college beosztása rendszerének áttekintésére.
Van ez intézetnek alsó és felső iskolája.
Az alsó iskola (Lowerschool) áll három osztályból.
A felső iskola (Upperschool) hat osztályból.
Felosztását az alábbi összeállítás mutatja.
Alsó iskola (Lowerschool).
1) I. Form. (oszt.) 8—9 éves gyermekek
2) II. Form.
»
9—10 éves gyermekek
3) III. Form.
„
11 —12 éves gyermekek
Ezen osztály csoportokra osztatik, melyek előmenetel szerint haladnak felfelé
a. csoport „ATon Sense<(
b.
„
„Sense"
c.
»
„Lower Greek 4
d.
„
»LTpper Greek*
(11 — 12 éves gyermekek)
Felső iskola (Upperschool.)
IV. Form. (a felső iskola első osztálya)
Remove (a felső iskola második osztalya)
|
a) Alsó osztálya (Xower Division)
/ V. Form. b) Közép osztalya (Middle Division)
|
c) Felső osztalya (Upper Division)
VI. Form. (a íelső iskola hatodik osztalya)
Es igy az egész gymnasiumi tanfolyam kilenc
osztalyban, legalabb is ugyanannyi évi idő alatt végezhető.
A tanítás tárgyai.
1. Az alsó iskolaban.
Az iskola két első osztalyaban taníttatnak főleg a
latin nyelv elemei, könnyű gyakorlatok s az alaktan.
E mellett a számtan, az irás és a bibliai törtcnetelI:, mely tárgyak folytattatnak a III. osztalyban is.
A III. osztalyban megvettetik a latin verskészitésének az alapja. Ez abból áll, hogy a latin szók menynyiségét (quantitás) vagy is azok tagjai mértékét megtanitjak s nem tekintve a szók értelmére azokat mértékes versbe foglaljak s az ily verseket s magát a III.
osztály azon csoportját, melyben ezeket készítik, hívják
„Nonsense* — a) csoport.
4.
5.
6.
78.
9.

Ugyanezen osztály következő csoportjában, a latin
vers készítésében már figyelni kell a vers értelmére is,
ezen csoport neve aztán „Sense* b) csoport.
Ugyanezen osztály c) csoportja, ama fenebbi tanulmanyokban tett előadas szerint áll elő, s tanulja a
görög nyelv elemeit — alsó fokát — Lower Greek.
Azt ezt bevégzők előlépnek a d) csoportba a görög nyelvtan tanulása magasabb fokára. Upper Greek.
Hogy ezen alsó iskolában mennyire kell haladni,
azt azon követelményből lehet megítélni, melyet a gyermekek a felső iskola alsó osztályaba, IV. Form. — belépéskor tanúsítani kötelesek. A nevezett osztályba átlépni kivanó 11 éves gyermekek ugyanis kötelesek, latin

és görög mondatokat fordítani s nyelvtanilag elemezni ;
továbbá a görög uj testamentomból egy darabocskát angol nyelvre fordítani ; ezek mellett feladott themákról
néhány latin distichont írni.
A 12 éves gyermektől még többet követelnek, nevezetesen fordítani köteles Virgil Aeneiséből s valamelyik
görög költőből egy-egy darabot, földrajzi, történelmi és
n é vmagy arázatokkal.
Általában azon 12 éves gyermektől, ki a felső iskola alsó osztályába (IV. Form) át akar lépni, megkívánják, hogy a latin nyelv grammatikáját egészen alaposan és jól, a görög nyelv grammatikáját pedig meglehetősen tudja, hogy Aesop- és Ovidot részben olvassa,
hogy a latin verskészitésben és a könyv nélkül tanulásban ügyes legyen.
A felső iskola első osztályába a IV. Form-ba belépő 11 — 1 2 éves gyermek rendszerint ott I'/ 2 évig
marad. Ezen osztály tantargyai :
A görög nyelvtan, különösen annak syntaxisa.
A görög uj testamentom p. o. Máté evangyélista
olvasasa.
Aesop meséi és görög epigrammák.
Ovid Metamorphosisa.
Caesar Commentarii de bello Gallico. Latin és
görög stylusgyakorlatok. Latin verskészités hetenként
kétszer.
Bibliai, görög, római és angol történetek és menynyiségtan.
A második osztály — Remove — tantárgyai.
Kezdetben az „etoni biblia* olvasása.
Horácz ódái, Virgil és Ovid. — A prosai irók közül
csak Cornelius Nepos.
A görög uj testamentom olvasását folytatjak.
A Scriptores Graeci Pars prima (valogatott részek
j
Homer, Hesiod, Mimnermus, Moschus, Bio, Museus és
Meleagerből.)
A görög grammatica könyvnélkül, latin fordítások
hexameter-készités mellett, a lyrai versmértékek tanulásának kezdete.
Ezek mellett földrajz és történelem.
Az V. Form. alsó, közép és felső osztályaiban
(a felső iskola III, IV és V osztályai) tantárgyai.
Poetae Graeci pars Ha. (Anthologia a görög költőkből.)
Scriptores Graeci pars Ila.
Scriptores Romani (kivonatok Liviusból, Ciceróból
és Tacitusból. Továbbá Homér.
Horácz Satyrái és Levelei, Ars poetica.
Könyvnélkül valók az iskolában olvasott és a magán szorgalomnak iskolán kivül olvasott költőkből, mint
Catullus, Tibullus és Propertius műveiből.
Ezekhez járul az egyháztörténetem. Angolból görög prózába és versbe fordítások.
VI. Form, az intézet felső osztálya tantargyai.
A fenebb felsorolt targyak folytatásaihoz járulnak
itt Ovidius Libri fastorum. Tacitus Annales. Ciceronis

epistolae. Két görög dráma ; ezek és még több prózai
iró könyv nélkül.
Ugyancsak könyv nélkül Homérból, Virgiliusból és
Horatiusból.
Versírás feladott és szabadon választott themákról, hasonlóul latin és görög prosai compositiók.
Kötelességek a tanulóknak még az is, hogy az iskolaban nem olvasott római és görög classikusokból a
szebb helyeket kiválogassak, olvassák és könyv nélkül
megtanuljak.
Közli
Török Pál.

TÁRCA.
Hol a baj ?
Semmi esetre sem árt e kérdéssel tovább foglalkozni. En e lap f. évi 5-ik számában megjelent cikkemben azt mondottam, hogy a világiakban, de a rákövetkező számban egy laicus zárt sisak alatt a valláserkölcsi téren mutatkozó minden bajt az egyháziaknak
tulajdonit és a felelősség súlyát egészen azokra háritja.
Kényelmes álláspont, mondhatom, így tekinteni a dolgokra, de ez csakis azon véleményünkben erősit meg,
mely szerint nálunk a világiak vallása a mennyire nélkülözi a mélységet, ép annyira a felületen jár vallási
gondolkozása is. Cikkünknek célja nem egyébb volt
mint rámutatni, a bajra a másik oldalon is, kifejezést
adni annak, hogy a vallásos élet meglankadásának okai
a mívelt világi férfiakban is keresendők. És mert azt
irtam, hogy azok példát adnak a népnek „hogy templomát elhanyagolja, Istenét elfelejtse és erkölcséről a
puritanismus zománcát letörülje/ mert kimondani merészeltem a keserű igazságot, a minek ügylété felől a
mindennapi tapasztalat tesz bizonyságot, s a mit laicus
felkiáltó jelekkel, ha még tízszeresen sokszorozza is,
meg nem cáfolhat, szavaimat elhamarkodottaknak nyilváníttattak, melyekben sokkkai szembeszökőbben nyilatkozik a tanacstalan tehetetlenség, mint a fölismert
baj megorvoslására alkalmas orvosi képesség és ügyesség.* Egy frázis ez, melyben a dolog érdemére semmit sem olvashatni. Ama szavak nem tanácsadás akartak lenni és nem azok, hanem a szomorú tapasztalat
leplezetlen constatálása. Igen világos előttünk, hogy a
cikkírót e következetlen állításra azon nézete vezette,
mely szerint a valláserkölcsi téren minden beteges tünet s így a magukat független, önálló gondolkozásúaknak tartó felvilágosult világi férfiak' vallástalansága is
telj esen és egészben a vallás szakembereinek, a papoknak tudandó be. ,Nem maguk ösztönéből, hanem egyenesen az egyházi férfiak hatása alatt, kik főleg egy
emberöltő óta feledni látszanak, hogy a vallási társadalomban ők képezik a vezérlő rendetc<, váltak a világiak
közönyösökké a vallásos élet iránt, ezt mondja cikkíró.

Jól tudom és elismerem, és úgy hiszem minden
gondolkozó prot. pap elismeri, hogy az egyháziatlanságnak és közönynek részint maguk a papok az okai: jól
tudom, és sajnalattal látom, hogy prot. papi testületünket nem hatja át egyetemlegesen az az apostoli szellem, a melynek áthatni kellene, nincs meg mindenikben a hivatottság, magasztos pályája iránti lelkesedés
és e mellett kötelességteljesítés elhanyagolásával is
vádolhatni nem egyet. Nem akarom én prot. papságunk
hibáit fedezni sem gyakorlati sem szellemi téren. Tehetne többet, működhetnék nagyobb buzgósággal mindkettőn. Ámde csupán az egyháziak hibáival számolni
be a közönyért, egyoldalú felfogás; önöket laicusokul az
újkor szellője igen megtalálta érinteni és a materialistikus áram elvitte hitük épületét. Ez az önök elhidegülésének egyenes oka. A fő rideg tana kihütötte a szivet és keblükben az örök szellem utáni aspiratiok helyét földi vágyódások foglalták el. Önök nagy felvilálágosultságukban a vallásos világnézletet túlhaladottnak
tekintik, s következőleg kicsinyléssel néznek le a vallásra és annak hirdetőire. S nem csak, hogy a rosz, de
a jó papokat sem hallgatják. De részvétlenségükkel, közönyös maguktartásával igenis befolynak arra, hogy a
jó papból is rossz legyen. Prófétának, vallási geniusnak
kell lenni minden lelkésznek, hogy az önök gyülekezeteiben hivatása magaslatán megállhasson. Minő biztató
s fejlesztő hatással lehet az egy ifjú lelkészre, ha jól
kidolgozott és előadott beszédeit csak üres falak visszhangozzák. Gondolkozzanak csak önök, ha a prot. papság nem áll azon a színvonalon, melyen egy emberöltő
előtt állott; ha nem felel meg vezérlő rendi szerepének : nincsen e ebben a mívelt világi férfiaknak nagy
részük. Moshatják-e önök kezüket és van e joguk a
papságra hajítani minden követ a vallástalanságért.
Igen, hogy ha „a szent papság* köteléke alól feloldozottoknak érzik magukat és katholikus álláspontra helyezkedve egyedül hagyják azokat, a kik önöket magukhoz emelték, hűtlenek lesznek a valóhoz, a mely
szellemi szabadságra vezérlette, s mely alatt a középkori szolgaságból szabad földre, mint Istennek szabad
gyermekei léptek ki; ha lemondanak protestáns szülötti joguk: a vallásban is szabad gondolkozásról. Ekkor
természetesen nem lesznek felelősségre vonhatók. De
mindaddig a mig együtt élvezzük a szabadság előnyeit,
együtt kell viselnünk a felelősség terheit is.
S a midőn laicus cikkíró a magyar prot. lelkészeket s különösen az ifjabbakat vádolja, kikben csak kivételesen van igazi vallásosság, ^komoly tudomány és
hivatási öntudat®, és ugy tünteti fel, mint kevés értelmiséggol biró osztályt, feledni látszott, hogy ez emberek a magyar prot. társadalom papjai és ismét, hogy a
hiányos nevevelést és tudományt adó theologiai akademiak a magyar protestánsokéi, és hogy minden ezekre
mért csapás egyszersmind a világi férfiakat is keményen
sújtja. Ha Németországon, Svájcban, Francia- és Angolországban a protestánsoknak jó theol. tanintézeteik és

kitűnő papjaik vannak, melyekre a cikkiró hivatkozik,
ez onnan van, mert az egyházi mellett egy oly világi
rend áll, mely a vallásért komolyan érdeklődni, szellemi
célokért tetemesen áldozni tud. Magasabb igényeknek
megfelelő tanintézeteket csakis hasonló érdekeltség és
áldozatkészség hozhat létre. Es ha laicus azt kérdi, mik
a mi iskoláink amaz országok hasonnemű intézeteihez
képest, nem kérdhetjük-e mi is, mi a mi kormányunk és
világi férfiaink törekvése és áldozatkészsége theologiai
akadémiáink emelésére — aránylagosan véve is — ama
nemzetek s különösen az angol nemzet prot. férfiaiéhoz
mérten ? Tétessenek csak nálunk is teljesebbekké a theol.
intézetek, emeltessenek valóban akadémiai színvonalra,
és adassék kellő segély ifjainknak, hogy a kenyérkeresés gondjától menten minden idejüket tanulmánynak
szentelhessék és alkalmaztassák kellő szigor a tanulmány
számbavételénél: mindjárt más szabású tanítványokat
fognak a világba kiküldeni a Jézus evangéliumának hirdetésére. Legyen csak gondoskodva arról, hogy a tanulók az akadémiai évek alatt az emberiség nagy vezérszellemei gondolatvilágának
legalább
előcsarnokába
bevezetessenek; legyen csak gondoskodva, hogy a
Biichnerek mellett, melyeket ma biztatás nélkül is olvasnak, ismerni tanulják a világ legerősebb gondolkozóinak
műveit, s tájékozva legyenek ezeknek szellemies irányzatáról : akkor majdan a »nagy irodalom s a tudomány
haladása és vívmányai® nem fognak észrevétlenül suhanni
el fejük fölött, mert a gondolkozási erő elég magas
fokú, a szellemi látkör elég terjedelmes lesz ezeket
magába fölvenni és isteni célokra kizsákmányolni.
Egy kifogása lehet érdemlegesen a felvilágosult
prot. férfiaknak az egyháziak ellen, egy csupán. És ez
az : hogy a hitelvekre nézve nem haladnak. Bár a protestantísmus-maga a haladás szelleme, a legtöbben megcsökönyösödve még most is a XVI-ik évszázban megállított vallási tanok értelmében prédikálják az Isten
igéjét. Ebből a szempontból már mondhatják, hogy az
egyháziak idegenítették el a vallástól, mert kétségtelenül
ez évszáz világánál mívelt józan lélek kívánalmait az
első reformátorok hitnézetei ki nem elégíthetik. Míg
Francia-, Angol- és Németországon és Svájcban a prot.
papság egy nagy része az ujabbkori tudomány által
nyújtott világosságot a vallás tisztítására fölhasználta s
az előhaladt gondolkozás követelményeinek nemcsak,
hogy megfelelőbb vallást hirdet, hanem annak érvényt
törvényes létjogot is igyekszik szerezni: addig nálunk
kevés protestáns körben tétetett ilynemű kísérlet. De
felvilágosultjaink közönyét e kifogás sem mentheti, mert
módjukban és alkalmukban áll mindig az egyházi testületben azt az elemet erősítni, azt a mozgalmat pártolni,
mely felvilágosult lelkük vallási szükségeinek kielégítésére
irányul.
Nem passiv álláspont az, melyet a prot. világi rend
elfoglalni hivatva van, hanem a legnagyobb mértékben
cselekvő. Tegyék meg csak a világiak kötelességüket,
melyekre protestáns voltuk fölhívja; meglátják, hogy

gyülekezeteinkben mindjárt lesz vallás - erkölcsi élet,
melynek, ha fáradságait együtt viseljük, boldogító voltát
is együtt fogják éldelni.
Péter fi Dénes.

RÉGISÉGEK.
5Dedky Gedeon,
szinte esperes, nagysarlói prédikátor. Született Komlődön (Komárom m.) 1784-ben. Debrecenben kezdett tanulni, de Pápán végzett, hol 1808-ban főiskolai senior
is volt. A jeles képzettségű ifjút id. Péli Nagy András
barsi segédgondnok vette házához nevelőül. Nyolc évig
működött itt, részint Bajkán, részint s leginkább Pozsonyban lakva, mely alatt ismeretségbe jött a Péli házhoz
jaratos némely kath. főbb papokkal s ezeknek, különösen pedig Jordánszky kanonoknak buzdítására írta meg
az alább említendő kath. szellemű két munkáját. S
midőn az apának nemcsak nevét, de vallásos buzgóságát is örökölt ifjúnak, ki utóbb (1833—8) szintén viselte
megyéjében a „főcurátorságot®, nevelését befejezte: a
már állásánál fogva is nagy befolyással bíró Péli Nagy
András felajánlá Deákynak az épen akkor — 1817. —
megürült nagysarlói papságot, mely Barsban a legfényesebb s legjövedelmezőbb papság volt már akkor is. E
dolgot, mint az akkori papválasztásokba ütközőt — (a
consistorium általi kijelölés volt érvényben) — nem vette
jó néven a ven.tractus, annyival inkább, mert egy igen
érdemes tagjának, a tényleg megválasztott Török Pálnak, az e. megye főjegyzője s a papi gyámolda megalapítója és épen a »belső személyek jobb móddal leendő
dislocatiója(< alkotójának leszorításával történt. De mert
sokan voltak már a szegény jó öregek, hogy a legkövérebb falatot pressio és protectió folytán más illetéktelenek ragadozzák el (az előző lelkészt Cs. Molnárt,
1800-ban a n.-sarlói plebánus és primási gazdatiszt tette
be, a nép által törvényes formák közt, az e. m. consist.
kijelölése után elválasztott Kiss György leszorításával)
és mert a nagyon élére állított ügyben a cond. curatorral ujjat húzni nem akartak: Deáky 1817-ben elfoglalta
a nagysarlói predikátorságot. Amit egyébiránt most nem
volt oka megbánni sem a gyülekezetnek, sem az egyh.
megyének ; mert mind itt, mind amott kiváló érdemei
csakhamar feledteték azt a módot, melylyel működésének helyére lépett, s csak érdemeit, lekötelező modorát,
olvasottságát, ékes szó- és írásbeli előadását tekintve,
1825-ben jegyzőül s tanácsbiróul választák, a midőn az
„Acta consistorialiá* c. jkönyvet hat éven át (1825—46)
vezette; 1834-ben pedig a derék Török Pál elhunytával
az esperesi székbe ültették, de a következő évben máielhunyt.
Fentebb már jelzett irodalmi munkásságánál fogva
a kath. clerus előtt kegyben állván, Rudnay prímás kör-

utja alkalmával személyesen meglatogatá roskadt, szűk
paplakában. Ekkor nyerte N.-Sarló, Deák)' kértére, a
szép kiterjedésű parochialis fundust, melyre csakhamar
az akkori időben legfényesebb paplakot építteté. Nőtlen,
csínra, külsőségekre sokat adó férfin volt, büszke azon
érdemrendre, melyet a „Tisztelet oltárja^-ért a római
curiától nyert, sokat tartva a kath. clerussal való összeköttetéseire, hét vármegyére terjedő táblabiróságára. A
barsi e. megyében ő hozta be első a »nagytiszteletű
címezést. Családja nem lévén, szép könyvtárát, 2400
forintnyi alapítványnyal együtt a pápai főiskolára hagyá;
ennek kamatai jutalmul tűzetnek ki a tanuló ifjúság
részére theol. és philosophiai kérdések megfejtésére.

a cim latin ; de a tartalom magyar, nemzeti nyelven
vezettetvén a tolerancia óta minden jkönyvek a barsi
ref e. megyében.
6.

Csík Péter,
mohii lelkész volt. Született 1800-ban Pázmándon (Győr),
földműves szülőktől. Tanulmányait Pozsonyban kezdte
s Pápán végzé, hol mint jeles tanuló egy évig „logicusok praeceptora* is volt. Innen Bécsbe ment, Szűcs
ágens házához nevelőül. Hazajővén 1829-ben helyettes
lelkész volt Diós-Jenőn s a következő évben Mohiban,
hol rendes lelkészül választák meg azon évben. E. megyéje tanácsbiróul, pénztárnokul választá, melyet nagy
Megjelent munkái :
buzgalommal viselt s neki köszönhető, hogy a folyvást
1. Sanctissimi domini Pii divina providentia
papa deficitekkel küzdő pénztár
lassanként gyarapodott,
septimi Allocutio ad sancto romano ecclesiae cardinales a pangó tanügy emelésén szakavatott javaslataival törehabita, die 16. martii 1S08, in congregatione consisto- kedett segíteni. Elhunyt szélhűdés folytán 1861-ben.
rialis. Nunc primum typis excussa cura et intentione
Bajza Társalkodójába a régibb s ujabb Prot. E. I.
Gedeonis Deáky verb. d. m. reformati, Posonii, 1815. Lapban (amannak 1843. folyamában a „Ker. ecclésiáról",
Ti/pis Cor. Casp. Snischek. 160 45 1. (Előszó szintén latinul, az 1848. folyamban Kocsi Sebestyén István apologetiDeákytól, VII lapon.)
cájának ismertetése s az ekkor szőnyegen levő fontosabb
2. Tisztelet oltár ja, melyet hetedik Pius római pápa
egyh. társadalmi kérdésekről) s Vas. Újságban jelentek
0 szentségének h a Ihatatlan í fására s a szenvedésekben és meg bölcsészeti, társadalmi, neveléstani s egyházi tárgyú
francia fogságban kimutatott keresztyén kegyességének s cikkei. A harmincas években e. megyéje megbízásából
állhat atosságának örökösitésére a magyar hazában felállí- egy életrevaló javaslatot készített (1. ezt részletesen Kiss
tott Deáky Gedeon, református prédikátor.
Találtatik K. i. m. 167—8) a népiskolai szervezet tárgyában, melyPozsonyban 1814. Lander József könyvárusnál. 8° 110 l. ben korát jóval megelőzőleg sürgeti — többek közt —
A címlap után jön az ajánlólap Eischer István egri a beszéd-értelemgyakorlatok tanítását, tanítóképezde felérseknek és Kámánházy László váci püspöknek, a V— állítását, jó kézikönyvek irását stb.
XII lapon maga az ajánló levél a két főpaphoz. A
Kéziratban: nev. s oktatás-tani dolgozatok s mintmásodik kiadás, mely „sok hasznos és gyönyörűséges egy 400 predikátió.
documentumokkal megbővíttetett <( nyomtattatott Pozsony7ban 1815. 8r 292 1. A 292-ik lap után van a könyvTerelmes Mihály,
höz kötve.
kis-sárói lelkész volt. Szül. 1802. Némán (Komárom),
apologiája, melyet egy ano- hol atyja tanítóskodott. Tanulmányait Pápán végzé, hol
>yA Tisztelet oltdrjának
nymosnak vádjaira feleletül készített s világ eleibe bocsáj- a szegény s tán épen ezért nagyon is takarékos ifjú e
tott Péli Nagy András, több tek. nemes vármegyék tör- kiváló természete miatt tanulótársai közt nem egy jelvényes táblabírája és a barsi e. megyébeli ref. eccl.-nak
lemző adomában tartotta fent emlékezetét. Legációba
tractualis kuratora. Pozsony 1815. 8r 15 1.
menvén, az útra egy zsemlét vett s midőn megéhezett:
(Péli Nagy András, ki a barsi e. megyének 1790—
elévette, megszagolta s ismét visszadugá a reverenda
1830-ig volt segédgondnoka, nevét többek közt az által zsebbe. Még a következő legatiókor is meg volt a zsemle.
is emlékezetessé tatte, hogy a fentebbi apologián kivül Annyi tény, hogy később, lelkész korában is igen taka1 Napoleon hitvesének, az osztrák Ludovikának szeren- rékos ember volt; mert csak ez által érthető, hogy a
csés szüléseért egy könyörgést készített, mely kort s az kis-sárói szűk jövedelmű papságból miként tudott néhány
iró lelkületét híven jellemző könyörgést az akkori atyák ezerre rugó vagyont szerezni. Tanulmányait végezve,
— mint a jkönyv mondja —
gyűlés szine előtt fel1832-ben az elgyengült Török Pál esperes mellett alkalolvasván, azt felette igen szépnek és buzgóságosnak és maztatott, Kis-Kálnán, segédül; itt adá meg az első,
arra méltónak találták, hogy egy bizonyos napon min- u. n. exmissionalis vizsgálatot, melynek dicséretes eredden t. prédikátor urak a gyülekezetben elimádkozzák". ményéről ő kapott ez e. megyében első magyar bizo(Ez imát lásd Sz. Kiss Károly „Monogr. Vázlatok"
nyítványt. Csakhamar azonban Kis-Sáróba vitetett lel55—7 lapokon.)
készül, hol 1869-ig, vagyis holtáig hivataloskodott.
Deákynak kéziratban maradt munkái: Egyházi beAmi ideje hivatalából fenmaradt, gazdálkodás s
szédek s az „Acta consist. congregationum gener. et még inkább az irodalom közt osztá meg. Zsugori terport. ven. tract. ref. Barsiensis, stylo notariati adornata mészete dacára is több lapot járatott, melyekbe maga
per Gedeonem Deáky, ab anno 1825" c. jkönyv. Noha is dolgozgatott. Munkái s kisebb dolgozatai azonban

legnagyobb részt mégis kéziratban maradtak. Ő maga
világért sem kockáztatván irodalmi vállalatokra egy
krajcárt sem, azok pedig, akiknek munkáit kinyomatásra
ajánlá (e. kerület s e. megye), nem rendelkeztek az
ilyesmire alappal. Igy hát maradt kéziratban.
Megjelent tőle mégis Vahot Pesti Divatlapjában
egy tajleirás. A szerkesztő ugyanis jutalmat tűzött ki
valamely szebb s politikailag is jelentékenyebb vidék
leírására. Terelmes adta a Garamvidékének leírását,
melyet elébb Nagy János simító keze alá bocsátott. E
dolgozatát a szerkesztő 4 aranynyal jutalmazta. „Eddig
elpazarolt tentám s papirosom ára* mondá T.
Kéziratban : A gályarabok szenvedéseinek története.
Az e. kerületnek ajánlá kinyomatásra ; de mire átnézetett, megjelent Rác Károly hasontartalmú s alaposabb
műve („A pozsonyi vértörvényszék aldozatai 1674*.
S.-Patak 1874.). Szinte visszautasíttatott abbeli ajánlata,
hogy lefordítja — mint classicus latinságu egyén —•- a
gyöngébbek kedveért Lampe-Ember
„Históriáját*. Az
e. megye pedig a régibb — XVII—XVIII. századbeli —
szinte latin szövegű írott jkönyveinek lefordítása vagy
legalább olvashatólag lemásolása — igen értelmes írása
volt — s ekként az enyészettől megmentése iránt tett
ajánlatát veté el. Latin nyelvbeli Ösmereteinek a tudományos irodalom terén ekként nem látván hasznát, a
költészet felé fordult, az epikai, sőt népdal-költészet
termékeit ültetgetvén át Latium nyelvére. E sorok irója
olvasta a Garay Obsitosát s a „Bort ittam én boros
vagyok* kezdetű népdalt, mindegyiket ugyanazon versmértékben, ez utóbbit ilyeténkép :

vitte apjának, hogy vegyenek rajta egy pár tinót, mire
azok ökrökké nőnek, ő meg togátus diák lesz s beruházkodhatik árukon. A fiu három év múlva csakugyan
haza jött a pénzért. Mily nagy lőn azonban meglepetése, midőn atyja tudtára adá, hogy a pénzt elköltötték
sóra, borsóra, a maradékon egy malacot vettek, az meg
elhullott. . . . Üres zsebbel, hitvány öltönyben, zsebében
Steller professor bizonyítványával indult tehát Pestre
1830-ban, hogy itt a mérnöki pályára képesítse magátDe itt ösmeretség s pártfogók hiányában csak egy évig
tarthatá fent magát. Újra Losoncra mene, hogy innen
rektóriát nyerjen. Mecskét kapta Baranyában, hol 3 év
alatt 600 frtot gyűjtött, melylyel aztán Pápára ment
theelogiat végezni, természetesen tanulótársai 4 évvel őt
megelőzték. Bevégezvén 1838-ban a hittanszakot, Komaromban nyert alkalmazást mint az ottani gymn. 4 oszt.
tanára. Egy év múlva szülőföldén, Barsban, bekebeleztetvén, de káplányi hely nem lévén üresedésben, Pozbán tartózkodott Kiss Károly lelkész házánál, míg végül
1840-ben Füzes-Gyarmatra juthatott a világtalan lel
kész mellé, kinek elhunytával (1843) rendes lelkészül
választá a gyülekezet; de ép ekkor ezen, lelkészét az
elrendelt folyóértékben fizetni vonakodó egyházat választási jogának felfüggesztésével büntetvén az egyh. hatóság : Bogyónak a f.-gyarmati lelkészállomást nem volt
szabad elfogadnia. Szerencséjére ugyanekkor más hely
is ürült, G.-Szent-György s ide hívatott, mit az e. m.
is megerősítvén, itt hivataloskodott 1843—67. május
10-ig, azaz hirtelen történt haláláig, mely őt, gyomorgörcs képében, 24 óra alatt kivégzé.

„Vinum bibi, ebrius sum,
Domum írem, sed non possum;
Qui scit, ergo cur non dicit :
Quo via publica ducit.*
E verseket aztán nem ajánlotta senkinek, ott maradtak egyéb dolgozataival thekájában.

Megjelent töle :
„A feltámadás és viszontlátás} halotti beszédekben.
Előadta
Pest, Trattner és Károlyi. 1840. 8° 113 1.

Bogyó

8.
Mihály,

garam-szentgyörgyi lelkész volt. Született
1806-ban
Garam-Lökön, szegény földműves szülőktől. Simon Jónás
akkori lelkész s Patay Péter a tanitó, látván a fiu nem
mindennapi tehetségeit, rábírták az atyát, hogy a fiút
nagyobb tanintézetbe adja. Számos testvéreit elhagyta
hát Mihály s Losoncra került. A két napi járó földet
gyalog, atyja oldala mellett ballagva* tette meg. Mint
szegény fiút bevették az alumnisták közé s az apa most
megnyugodva térhetett volna haza, ha gyöngéd szíve
engedi. De nem tudott elválni a gyermektől. A fiúnak
a város végéig el kelle őt kisérnie. Itt ismét erőt vőn
rajta a fájdalom s könyek közt szólt: „Gyere haza fiam,
majd csak megélünk!* Mihály azonban mégis ott maradt.
Tanult, önerejére utalva, mint a nagyobb tanulók s úrfiak szolgája, a miért ingyen ellátást s viselt ruhát kapott. Később nevelősködvén a Básti családnál, hatvan
váltó forintot szerzett, mit reverendára szánt, s haza-

Szentkúty

Károly.

(Vége következik).

KÜLFÖLDI EGYHÁZ
ÉS ISKOLA.
A moldva-oláhországi missió köréből.
Plojest, 1830 február.

Az O cs. és k. Felsége által Plojest számára adományozott (100 frt.), s az erdélyi ev ref. egyházkerület
igazgató tanácsa által a missió alapból utalványozott
(250 frt) segélyösszeget következőleg használtam föl : a
paplak pincéjét, mely félig volt vizzel, ügyes mérnökök
tanácsa folytán teljesen használható állapotba helyeztem,
mely által az épületet a viz további rongálásától megmentettem s a lakást egésségessé tettem. Továbbá az
egész parochialis épületet, kivévén az imaház belsejét,
mely festett, kijavíttattam és megmeszeltettem, a paplakra 3 drb 48 nagy üvegtáblával ellátott téli ablakot
tétettem, az iskolába egy csinos kályhát állíttattam, 5
ió

ajtót megfestettem s végre egy, — esetleg istállónak is
használható — nagy fáskamrát és egy kisebb ólat építtettem, s megtettem a szükséges intézkedéseket egy tavaszszal készítendő és nélkülözhetlenül szükséges szivatytyüs kút iránt. Hátra van még a parochiális épület
fedélzetének kijavíttatása s az egyházi teleknek kapuval
és kerítéssel való ellátása, melyre remélem, hogy szintén elsegít lassan-lassan az isteni gondviselés.
A hívek között ez időszerint a legszebb egyetértés uralkodik. Pénztárunk állása pedig oly kedvező,
hogy alapos okunk van réméileni, hogy a jelen évben
pontosan meg fogjuk kapni fizetésünket, mely körülményt
azonban jobbára lutheránus atyánkfiainak köszönhetünk,
kik miután sem papjuk sem tanítójuk, s keresztelés, esketés és temetés alkalmával hozzánk kell, hogy folyamodjanak i iskolánkat is igénybe veszik — nem késnek
egyházunk pénztárának gyarapításához testvéries adományaikkal évről-évre bőkezűen járulni. Egyedül nevezett
atyánkfiai teszik lehetővé, hogy egyházunk hivatalnokai
iránt elvállalt kötelezettségének megfelelhessen, mert
saját hitfeleink a mellett, hogy kevesen vannak, jobbára
maguk is szegénységgel küzdenek.
Tanítványaink száma mint zord időjáráskor mindig,
úgy e tél folyamán is megfogyott. Jelenleg 16-an látogatják az iskolát rendesen, jó időben azonban 20-nál
ritkán kevesebben. Ezek közül 6—7 reform, vallású, a
többi ev. luth., római cath. és oláh. Tannyelv a magyar, német és az oláh, mely három nyelv ismerete
nélkül alig lenne képes egy más tekintetben bármily kitűnően képzett tanitó is elegendő tanítványt szerezni,
összeszedve azonban németet és oláhot mégis boldogulhat.
Imaházunkban szintén csak jó idővel számíthatunk
nagyobb gyülekezetre és sátoros ünnepek alkalmával,
most gyakran megtörténik, hogy vagy senki vagy csak
egy-kettő jelen meg híveink közül a vasárnapi isteni
tiszteleten. Vasarnap délután és hétköznapokon át nem
gyakoroljuk a templomot.
Pitesten az O Felsége által ezen gyülekezet számára is adományozott (100 frt) és az áll. igazgatótanács
által a missió alapból utalványozót (350 frt) segélyösszegből a parochialis épületek teljesen jó karba helyeztettek s a volt tanítói lak átalakíttatott és egy újonnan
épült szobával megtoldatott. Tomka Károly volt pitesti
pap számára a gyülekezet adósságát törlesztendő 100
frtot küldött, s ma hála az isteni gondviselésnek az
egyházközség oly helyzetben van, hogy a lelkésztanítói hivatalt bármely órában betöltheti, mindazonáltal a
jövőre való tekintetből, még kissé halasztani kívánja e
fontos kötelességének teljesítését, hagy pénztárát gyarapítván, annál továbbra biztosíthassa a leendő lelkésztanító existentiáját.
Galn con semmi változás, a parochialis épület még
mindig üresen áll, mert nem sikerült bérbeadnunk.
Brailánés
Szászkiíton élő kevés híveink szépen
összetartanak s midőn közöttük megjelenek, tömegesen

összegyűlnek isteni tiszteletre s urvacsorára. Egyébiránt
itt sem történt semmi nevezetesebb változás.
Azon helyeket, hol alig él egy-két hívünk, mint
Sulina, Gurgyevó stb. eddig a legjobbb akarat mellett
sem látogathattam meg, mert egy ily nagyobb szabású
utazás költségeit nem lennék képes fedezni anélkül,
hogy magamat súlyos anyagi következményeknek ki ne
tegyem, de másfelől meg vagyok győződve, hogy az
erkölcsi eredmény sem felelne meg kellőleg várakozásomnak.
Egyébiránt megtettem a szükéges lépéseket az
iránt, hogy az igazgató tanács közbejöttével a cs. k.
külügyminisztérium utján egy az egész román vasútra
érvényes szabad jegyet kapjak, mely ha meglesz, a
moldva-olahországi missió hatalmas segítséget nyer s
hova tovább mindig több-több eredményt mutathat föl.
Láng

Károly,

missionárius.

-A. p r ó s á g o
Angliában egy uj biblia fordítás készül, melyben a
kárhozat és pokol kifejezések nem fognak előfordulni,
hanem elitélés, gyehenna, hádes-sel helyeítesíttetnek.
Bizony ez is elég homályos lámpa a setétben !

Amerikában van egy szekta, a hetedik napú Adventisták szektája, 14.000 taggal, melynek fő hitelve az,
hogy Krisztus, emberi testet véve fel, nem sokára ismét
a földre jön.
Erről a „nem sokárá^-ról eszembe jut az a vén
leány, ki minden összejövetel alkalmával beleszőtte a
társalgásba az évek számait s magáról mindég azt állította, hogy ő még csak 22 éves. Mire egy öreg gavallér azt válaszolta : már igaznak kell lenni, mert a kisaszszony tiz év óta -állítja ezt.

Becses aláírás. Egy nő, kinek nevét nem lehetett
kitudni, a napokban elment a londoni kórház felügyelőjéhez, s átadott neki egy lepecsételt kis bőröndöt azzal
a megjegyzéssel, hogy abban az ő alairása van a kórház javára. A pénztárnok felnyitván a bőröndöt, nevet
nem talált benne, hanem 125.000 francot készpénzben.

Ujabbi összeszámlalás szerint Spanyolország 60 községében van 100.000 protestáns. Az istenitiszteletre rendesen járók száma pedig, kik ugyan még nyíltan nem
lettek protestánsokká, meghaladja a husz ezret. 600
iskolában tanul 6—7000 gyermek, 50 vasárnapi iskolában 3000.
Az angol püspökségeket sem igen lehet síne curáknak tartani. Egyik angol püspöknek 1879-ben követ-

kező dolgai voltak : 89 prédikálás, 50 papszentelés, 29
templom- és temető-szentelés, 63 confirmálás 7211 személylyel, 192 beszéd különféle meetingeken s mindenféle összejöveteleken, 46 bizottsági ülés, 474 audientia,
6744 kapott levél, 4529 sajátkezüleg írt levél.
Ez aztán megszolgálta a nagy fizetést.
•Sf
Ez se kívánatos állapot. A berni kántonban ma is
meg van az a szokás, hogy a lelkész csak hat évre
választatik, melynek leteltével uj választás eszközöltetik.
Azok közül, kik a mult év végével a hatodik évet kitöltötték, csak három nem választatott meg újra. . . .
Bizony szép eredmény !
VT

Az orosz kormány ugyancsak szigorúan lépett föl
a zsidók ellen. Egy uj rendelet kiűzte őket a doni kozákok területéről. A birtokosok kötelesek ingatlanaikat
két év alatt eladni és kitakarodni. A Bessarabia szélén
lakó zsidók szintén kiűzettek az alatt az ürügy alatt,
hogy mind csempészkedők. A szentpétervari, moszkvai
s egyéb nagy városok izraelita kereskedői és kézművesei
közelebb oly kemény rendeletek alá vetettek, hogy
azoknak szigora miatt csaknem lehetetlen üzleteiket
tovább folytatniok.
„Most az egyszer — sóhajt fel Istóczy s vele együtt
igen sokan — igazad van muszka! 8
A Renaissance után
Hetesij Victor,
lelkész

IRODALOM.
Előfizetési felhívás. A magyar ref. vallású Presbiterek könyvére, melyben röviden, s lehetőleg népszerűen
előadatnak mindazon vallásra, egyházra vonatkozó ismeretek, a melyekkel a presbytereknek bírniok kell. Többrendbeli források után összeállította : Nagy Lajos mikepércsi ref. lelkész. — Köztudomásu tény, hogy ref. gyülekezeteinkben a presbyterek legtöbbnyire földmiveléssel
vagy iparra] foglalkozó egyének, kik mint ilyenek, jóakaraton s becsületességen kivül, az egyháztanácsba mást
alig hozhatnak, azok pedig, bármily nélkülözhetetlen talajdonok is különben, a presbyterium jogainak s kötelességeinek ismerete nélkül a presbyte ri szép hivatás
betöltésére nem elegendők. Ezen a hiányon kiván szerző
e munkácskája közzététele által, némileg segiteni. E céljahoz képest, művébe következő cikkeket vett fel; 1. I
A ker. anyaszentegyházról. 2. A magyar ref. egyház
vázlatos történelme. 3. A magyar ref. egyház allamjogi
létezését s önkormányzati jogát biztositó békekötések s
országos törvények. 4. Ref. egyházunk symbolikus könyvei. 5. Az érvényben levő egyházi törvények. Kánonok.
6. Magyar reform, egyházunk szervezete, a presbyteri
s zsinati egyház-alkotmány főbb elvei. 7. A- tényleg

létező fokozatos egyházi kormányzó s felügyelő hatósag o k : u. m. a presbyterium teljes részletességgel; az
egyházmegye, egyházkerület, a konvent, a zsinat, illetőleg az erre vonatkozó eddigi lépések, rövidebben. 8.
Az 5 reform, egyházkerület statistikai allapotanak kimutatása, a Tiszántúli egyházkerületben levő egyhazaknak, egyhazmegyékkénti megnevezésével. Mindezeket, ha
csak röviden is tudni, minden értelmes református embernek, annyival inkább presbyternek felette szükséges
levén : szerző felkéri különösen az esperes urakat, lelkipásztor társait s baratait, hogy munkáját szíveskedjenek
ajánlani presbytereink figyelmébe, s annak megjelenését
minél nagyobb számban teendő megrendelések altal
tegyék lehetővé. Az ára 30 kr. úgy is csekély, s presbytereink azt sajnálni bizonyosan nem fogjak. A „Presbyterek könyve®, 2—3 nyomott ív leend, s meg fog
jelenni ápril végén, s az előfizetőknek bérmentve fog
megküldetni. — Előfizetések, melyek póstautalvanyon
a legkönnyebben eszközölhetők, — március 20-ig fogadtatnak el, s egyenesen Nagy Lajos mikepércsi (u. p.
Debrecen) lelkipásztorhoz cimezendők. Tiz példány után
egy raadás lesz.
A csanádi ref. egyház számadasa az 187 7 / 8 —
i87 / 9 -ik egyházi évekről. Függelékül rövid vázlat a
csanádi ref. egyház életéből. Összeállította Baky István
lelkész. — A csanádi ref. egyház évkönyvét harmadéve
lapunk egyik legkiválóbb munkatársa ismertetvén, cikke
végén, a gyülekezet gyöngyállapotára célozván így kiáltott tel: „itt méltán hívhatják a gondnokot Aranyos
Jánosnak !* Az idén ugyan Paprika József volt a gondnok, de a presbyterium legidősb tagjának neve megint
jó omen (Kincses Sándor). Aranyos uram pedig mint
számadó, pontosan beszámolt a gondjaira bizott magtárral. Kész pénzben az egyház bevétele 1877. rnárc. 27től 1879. május 4-ig 2989 frt 93 kr. kiadása 2688 frt
12 kr vagy bevételi többlet 301 frt 81 kr. Az egyház
ingatlan vagyonát a belsőségeken, temetőkön kivül képezi 132 hold föld, melyből 112 a hivatalnokok, 20 pedig az egyház közvetlen hasznalatában van. A gyülekezet lélekszáma 1588 ; bizonyosan csak elnézésből maradt
ki a szülöttek, esketett párok és halottak kimutatása. Iskolás gyermekek száma 76 fiu, 63 leány. Az egyház ujabb
időben sokat építkezett, s bár egészen önerejéből dolgozott
egy fillérnyi adósságot sem csinált. Szóval e 16 lapra
terjedő füzetből egy viruló egyházunk üde képe mosolyog ránk, bár több ilyenről is szólhatna krónikánk!
8

A Székelyföld közgazdasági és közmívelődési állapota. A székely mívelődési és közgazdasági egylet altal
ezer forint pályadíjjal jutalmazott munka. Irta Kozma
Ferenc, a székely-keresztűri állami tanítóképezde igazgatója. Kiadja a székely mívelődési és közgazdasagi
egylet. Budapest, Kilián Fr. bizomanya. — E munka
teljesen megfelel címének: a székelyseg közgazdasági
és közmívelődési állapotanak összes alkatrészeit alaposan
ismerteti, kijelöli az észlelt hátranyokat és előnyöket,
16*

megmutatja azon teendőket s eszközöket, melyek által j
hazánknak legkeletibb határain ezred év óta annyi mostohasággal küzködött őrszeme, a székelység, anyagilag
s szellemileg legbiztosabban és leggyorsabban emelkedhetik virágzásra. Szerző a Székelyföld és székely nép,
a mezőgazdaság, az ipar, kereskedés és pénzügy, a közoktatás és közmívelődés szellemes, nagy tanulmányra
mutató ismertetésével tárgyát egészen kimeríti, úgy
hogy e tekintetben műve magasabb színvonalon áll Keleti Károlynak Hazánk és népéről írt hasonnemű, egyébként szintén igen becses munkájánál. Nekünk protestánsoknak nagy okunk van arra, hogy a legéberebb figyelemmel kisérjük a derék székely nép állapotát: a Székelyföld lakosságának 3i u '°-a ref. ii°/ 0 -a unitárius vallású
s a Plajdu-keriilet Plajdu-megyévé alakítása óta Maros
megye az egyetlen széles e hazában, hol a reformátusok absolut többségben ( 5 4 ° / o ) vannak. Az irni-olvasni
tudók száma legnagyobb Udvarhely megyében, (26.49°/ 0
csak olvas 13.7o°/0) s ez dicsekvésünk tárgyát képezheti,
ha meggondoljuk hogy Udvarhelymegyében van legtöbb
protestáns 36.92°/0 ref. 23.19 unitárius 0.2o°/0 ev. összesen 6 0 . 3 9 ° / o - Ellenben a székelység szentföldje, a csaknem kizárólag „pápista" Csík-megye, hol egyetlen prot
gyülekezet sincsen, hol a három prot. felekezet együttvéve nem tesz ki 1 °/0-ot : ez a szent föld van leghátrabb, mert az írni-olvasni tudök száma mindössze 10°/(
a csupán olvasni tudóké 9°/ 0 . A székelyföldi 9 középta
noda közül 1 allami, 4 róm. kath. 3 ref. (Maros-Vásár"
hely, Udvarhely, Sepsi-Sz.-György), 1 unitárius (Sz. Keresztúr), Szeretnénk még többet irni e nevezetes könyvről, de hát lapuuk oeconomiája követeli, hogy bezárjuk
már e kikezdést. Még csak annyit jegyzünk meg, hogy
szerző a népet és a társadalmi osztályokat igaz ember
módjára ismerteti: az erények mellett leplezetlenül tárja
fel a gyarlóságokat is. Nem tetszeni, hanem hasznalni
akar, s megemlékezvén arra, hogy a görög erkölcsöket
a népámitó hizelgők tették tönkre : a nép altal magat
nagygya tétetni ilyen áron nem óhajtotta. Nemes ambiója inkább oda irányult, hogy a székely nép nagygyá
tételére keserű igazságok kimondásával is befolyon!
Értesítés. A „Mustármag<( csak 160 előfizetővel
rendelkezik. Oly csekély szám, hogy anyagi bukás nélkül
meg nem indulhat. Ennélfogva kénytelenek vagyunk
szerkesztésétől visszalépni s kijelenteni, hogy az előfizetési pénzeket a távolabb levőknek pósta útján visszaküldjük, a közelebbi ismerősöknek pedig alkalmilag személyesen adjuk által. Adja Isten, hogy a nem csekély áldozat után megpendített eszmét — ha mi már nem is
— mások kedvezőbb viszonyok s szerencsésebb kezdeményezés mellett áldott sikerrel megvalósíthassák. Mi
csak az egyben keresünk s találunk megnyugvást, hogy
törekvésünket a legtisztább szándék motiválta, s hogy
az egyedül káplántársaink nyomorúságos anyagi viszonyain szenvedett hajótörést. Ez is egy ujabb adat arra
nézve, hog^ szárnya szegett szellemi élettel tengődünk,
Fördős Lajos, Győry Vilmos, Mitrovics Gyula, Schneller

István, Bachát Dániel, Áchim Ádám és Sárkány János
lelkész urak, a főpásztorok közül: Szeberényi Gusztáv
és Cékus István urak siettek atyai szeretetök egész rae'
'egével ápolni a csirát verő tevékenységet. A világiakközül Osztrolucky Géza esp. felügyelő egy maga öt
példányt rendelt meg. Nem hallgathattak el e nagy
neveket: elégtétel az ő pártfogásuk akkor, midőn az
ügybúzgó lelkesedés által kitűzött zászlót bevonni s a
magyar prot. s. lelkészek első — vajha ne utolsó ! —
szellemi orgánumáról a halotti jelentést megírni immár
az eddigi előfizetők érdekében is halaszthatatlan kötelesség. Elbúcsúzunk hát a mi „Mustár - magunkkal".
Örökre-e vagy csak egy időre ? — Ez immár a s. lelkészi karnak közös ügye. Isten velünk! Kiváló tisztelettel Tiszaföldvártt feb. 16. Masznyik Endre ev. s. lelkész,
mint kiadó-szerkesztő.
Göndöcs Benedek apat úr „Méhészeti Kátéra" 200
frtnyi pályadíjat tűzött ki. Az ezen ügy rendezésével megbízott orsz. méhészeti egyesület a pályázati feltételeket következőkben allapitotta meg. 1. Miután a
jutalmazandó mű első sorban a nép alsóbb osztályainál
lesz terjesztendő, irálya egészen népies, azaz olyan legyen, mely az említett néposztály fogalomkörét túl ne
haladja. 2. Elméleti részében tárgyalandók a inéhtenyésztésnek mindazon problémái, melyeken a sikeres gyakorlat
alapul, különösen a méh természetrajza. 3. Gyakorlati
részében az okszerű méhészkedés mindazon szabalyai
és tanácsai foglaltassanak, melyek a különféle főbb üzemek (kúpkas, rakkaptár, keretesméhlak) közül megfigyelendők; különösen pedig a kúpkasokról a tökéletesebb kaptárokhoz való átmenet, a méhek leölésének megszüntetése,
a méhtermények kezelése és értékesítése, valamint azon
feladat megoldása, hogy a nép kezén forgó kaptárok le.
hetőleg kevés költséget és kezelési faradságot kívánjanak.
4. A mű terjedelme garmond betűkkel nyomott 4—6
ívre van szabva. 5. A mű címe : „Méhészeti Katé"
miből egyszersmind annak kérdések és feleletek szerint
való beosztása következik. 6. A pályazati műnek idegen
kézzel írva, pecsét alatt szerző nevét és lakcímét tartalmazó jeligés levél kíséretében kell benyujtatnia és pedig
az orsz. méhészeti egyesület igazgató-alelnökéhez (műegyetem) Bpesten. Benyújtási határidő 1880. julius 1.
Később érkező pályaművek figyelembe nem vétetnek.
7. A dolgozatnak absolut becscsel kell birnia ; aránylag
legjobb művek jutalomra nem számíthatnak. — A mű
az országos méhészeti egyesület tulajdonába megy at,
mely is annak kinyomatásáról és a hazai méhesgazdák
közt való elterjesztéséről gondoskodni fog. A méhészeti
egyesület választmánya nevében. Dömötör László e. titkár. Kriesch János ig. alelnök,
Szives kérelem. Tisztelettel felkérem mindazokat
a mélyen tisztelt lelkésztársaimat s barátaimat, a kikhez
szives gyiijtés végett előfizetési íveket küldtem — hogy
azokat — illetve megrendeléseiket — legyenek szívesek
e hó utoljáig hozzám küldeni, hogy tudjam magam
tájékozni a kiadandó füzetek száma felől. — Szabó Géza.
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vonatkozó következő rendeletet adta ki : 1. A testi büntetés csak súlyos erkölcsi vétségeknél alkalmazható, s
ekkor is csak az esetben, ha egyéb fegyelmi eszköz si* Személyi hirek. Körmendről tudósítják lapun- kertelen maradt. 2. Leányoknál testi büntetés tilos. 3.
kat, hogy az őrségi reform, egyházmegyében egyszerre A testi büntetés úgy alkalmazandó, hogy az egészségmegüresült esperesi és jegyzői hivatal szerencsés válasz- nek ártalmára ne legyen. 4. A hol egy iskolánál több
tás altal jeles erőkkel töltetett be, megválasztatván es- tanitó működik, a testi büntetés fölött a tanitó-testület haperessé Gueth Sándor tanácsbiró, felső-eöri lelkész, e. m. tároz, a hol azonban az iskola vezetője egyedül van,
jegyzővé Tóth Pál szentgyörgyvölgyi lelkész — La- ott a helyi iskolatanácscsal egyetértőleg intézkedik. Ez
punk szerkesztője, az újonnan alakúit hirlapirói egyesü- a rendelet igazan becsületére válik a horvátoknak !
* let igazgató bizottsági tagjává választatott meg. — A
" Brassómegye közig, bizottságának f. hó 9-én
marosvásárhelyi ref. főtanodánál néhai Mentovics helyére tartott ülésén a megyei főorvos egy kihaló-felben levő
alkalmazott Dósa István ez állásáról lemondván, helyette magyar evang. községről tett jelentést: Barca Újfalu
ideiglenesen i f j . Bedőházy János tanarjelölt alkalmaztatott. közegészségügyi tekintetben a végpusztulás szélére jutott.
— A debreceni főiskolánál tavaly februárban kitűzött Okát is adta, miért ? A község minden valamirevaló
pályázatok eredménye e hó 9-én hirdettetett ki. A Hat- gazdaja a fazekas mesterséget is űzi, s az agyagedényeket
vani alapítványból theol. kritikai dolgozatra kitúzött pá- saját lakó- és hálószobáikban szárítják és égetik. Figyellyadíjat (64 írt) Erős Lajos 4. theol. nyerte el. A Ke- mes vizsgalónak tüstént szemébe ötlik Újfaluban az,
resztesi-Deák alapítványból kitúzött dogmatikai feladatra hogy a fiatalság satnya, egészségtelen, sápadt, életkedv
beérkezett két munka közül első sorban Kiss Bertalan nélküli vézna népség, a férfiak pedig időnap előtt elöreesk. felíigyelő (50 frt) másod-sorban Léoay Mihály (34 gednek, életunttá valnak. A halandóság szembeszökő.
frt) müve jutalmaztatott. A Keresztesi-Deák alapból ki- S mind ennek az az oka, hogy a gyúrt és szárított nyers
túzött jogtörténeti pályakérdést Tóth Emil 3. jogh. ol- agyagedényeket az egyetlen lakszobában szárítják, mely
dotta meg; jutalma 84 frt. A neveléstani pályakérdés mellett a legtöbb gazdanal az ágy alatt burgonya, a
megoldásáért Bakó István 2. theol. 25, Barna Zsigmond szoba egyik szögletében a káposztás kád van elhe2. theol. 20 frt, Vicsőji Sándor 1. jogh. 20 frttal jutal- lyezve. A beteg családtag az egészségesekkel egy szomaztatott. — A lapunk 4-ik számában közölt azon hírre baban hál. Isten csudája, hogy ily viszonyok közt
vonatkozólag, hogy Mandel Ignác izr. földbirtokost a már rég ki nem veszett a községből
az utolsó
kantor-janosii ref. egyház presbyterévé választotta meg, halandó. A közigazgatási bizottság a baj orvoslását az
Segesvári József ottani lelkész úr felvilágosításul a jegy- alispánra bízta. Sajátságos, hogy e veszedelmet a náhai
zőkönyv szövegét juttatta tudomásunkra, mely szerint
„Kronstádter District* atyái évtizedeken át nem vették
„egyháztanácsunk
Mandel Ignác urat, mint a ki észre. Az is bizonyos, hogy ha Újfalu szászajku lakosokaz emberiségi elvek magaslatára tud emelkedni, lisztelet- kal bírt volna, a prudens atyák idáig sülyedni nem hagyheli tagul bevalasztja, s e tényt vele jelen jegyzőkönyvi ták volna. Arra ugyan nagy gondot fordítottak, hogy
számban tudatni rendeli*. — Solc András nógrádi ev. | a község germanizáltassák, miként lapunk 1862. évf.
esperesi káplán maskfalvai lelkészszé a napokban igtat- 41 és 42-ik számának »a barcai magyarságnak történeti
tatott be.
rajza* című cikkében bővebben olvasható.
* Belényesről lapunk szerkesztőjéhez e sorokat in* Megbízható forrásból értesülünk, hogy a mult
téztek : A belényesi h. hitvallású és görög-keleti egyházak
héten hr. Vay Miklós főgondnok elnöklete alatt a conventi
altal f. hó 7-én megtartott közös bal minden tekintetmunkalatok revideálására kikiildve volt tiszáninneni suben jó sikerrel folyt le. Anyagi haszon a két egyház
perintendentialis választmány ülése megtartatott. Az egész
részére 300 o. é. frt. De a mellett eredményezett er- !
munkálatot, szót sem érdemlő csekély változtatással elkölcsi hasznot is, mert a két egyház tagjai elfelejtve
fogadták, csak az egyházi főtanácsról szóló szakaszt hagyminden nemzetiségi külömbséget, mint testvérek segítetták ki. Azonkívül megsiirgettettek a tractusok is, hogy
tek egymásnak egyházuk anyagi előmenetelén. S valóa tanügyre vonatkozó Molnár Aladár-féle javaslat elfoban mint becses lapjában megjegyezve volt, a testvérigadására nézve, mentől elébb nyilatkozzanak, hogy a
ség szép ünnepe volt ez ! A legszebb rend és egyetérmájusi superint. gyűlésen ez ügyet is tárgyalni lehessen.
tés karöltve jártak az egész ünnepély lefolyása alatt.
* Gyászhírek. Benedek László, a pándi ref. egyház
Szünet közben a Sipos Imre ref. lelkész által tartott röritka buzgalmú agg lelkésze a jobb létre szenderült.
vid beszéd, melyben kifejezte, hogy a testvériség, béke
Áldás poraira !*) — Fáradhatatlan munkatársunkat, Hörk
egyetértés s keresztyéni szeretet sokáig virágozzék közJ. eperjesi ev. theol. tanárt súlyos csapás érte : jó édestünk, jó hatást szült. Sajnos, hogy a görög keleti vianyja, az egykori híres kishonti ev. főesperes Kolbenheyer
déki kiválóbb férfiak túl tettek rajtunk az adományoMihály leanya és Hörk János rimabrezói ev. felügyelő
zásban. Debrecen s Kecskemét ez ideig nem küldtek
özvegye, elhunyt. — Zágrábi levelezőnk irja, hogy dr.
semmit.
* A horvátországi iskolatanács a testi büntetésre
*) Bővebb necrologot kérünk
Szerk.

KÜLÖNFÉLÉK.

Soedel Annin, a zágrábi ev. egyház volt lelkésze, ki a syntaxist végezve, a kézsinárki lyceumba, majd egy év
szalonaki s pesti választási mozgalmak idejéből honunk- múlva Lőcsére ment át, a mennyiben nagybátyja oda
ban is ismeretes, ki azelőtt Grátz és Marburgban is mű- hivatott ág. tanárnak, hol a rhetoricát s a két évi
ködött, két év óta azonban hivatal nélkül volt, — egy bölcsészeti osztályt végezte kitűnő sikerrel, megnyervén
iigyes és szép tehetségű, de rendkívül szenvedélyes és a Teleki-féle jutalmat, melyet öt évig élvezett. Innen
dicsvágyó férfiú, hat havi súlyos betegség folytán, f. hó újra Kézsmárkra tért vissza, a hol az az időtájt uralkodó
io-én 51 éves korában Zágrábban meghalt. — A felső
rendszer szerint a jogot és theologiát egyszerre végezte.
szabolcsi ref. e. megyében a régi gárdából ismét kidőlt Küzdelmes évek voltak ezek rá nézve ; mert mint szeegy a jelesebbek közül. Pallay István T. Falcai lelkész gény tanulónak, magának kellett önfentartásáról gondoselhúnyt f. évi jan. 22-én, mondhatni neje utáni bánatá- kodnia!. Mindamellett kedvesen emlékezett vissza ezen
ban, kit két hó múlva követett a sírba. Oly sok nálunk éveire, különösen akkori kitűnő tanáraira, nevezetesen
az üresedés, hogy a megyéből az 5 üres egyház be
Mihalik, Benedikti, Schneider, Kralovánszkyra, kik őt
nem tölthető ; mivel csak két hívható segédlelkész van.
paedagogiákkal látták el, úgy hogy nemcsak fentarthatta
Görömbei Péter. (Bővebb necrologot kérünk. Szerk.) — . magat, de kis összeget is gyűjthetett magának a külGsernák István ugocsamegyei gyulai ref. lelkészt meg- földi egyetemre.
rendítő csapás érte : ifjú nejét szül. Debreceni Emmát
1837 jul. i-jén Jozéffy Pál superintendens előtt,
és kicsiny fiát egyszerre ragadta el szerető karjai közül Tiszolcon letette a hitjelölti vizsgát, s ez után ugyana halál. Béke hamvaikra!
azon év sept. hó elejétől 1838 jul. i-ig nevelősködött
* Szerkesztői üzenetek. Sz 1. és P. L urak könyv- a rimaszombati leánynevelő intézetben. 1838 sept. eleismertetésének végét kérjük beküldeni, hogy közölhessük. jén a berlini egyetemre ment, honnan azonban rövicl
idő múlva, dacára a kormány tilalmának, Jénaba utazott, s ott két semestert töltött. Onnan visszatérve nevelőnek ment Berzétére Máriássy Pál gyermekeihez ;
de csakhamar káplánnak hivatott meg Rimaszombatba,
s ott 1840 okt. 4-én felszenteltetett. Két évi itt időzése
után Ozsgyánba ment tanárnak, honnan azonban a nagyHoznék N á t h á n főesperes.
szlabosi egyház hívta meg lelkészeűl, s 1842-től halála
napjáig vitte e hivatalát, híven, egész lélekkel munkálA gömöri ág. h. ev. egyházmegyét nagy veszte
kodván egyháza felvirágoztatásán. Igen, egyházának
ség érte. F. év febr. 8-án ragadá el tőle a kérlelhetlen szentelte ő egész életét, annál inkább, mert családja nem
halai nagy érdemű főesperesét, nt. Hoznék Náthán, nagy- lévén, ott akarta tevékeny szelleme s munkás szeretete
szlabosi lelkész urat, ki egyike vala azon nemes, bátor kipótolni azt, a mit mint férj és atya, a társadalom érelőharcosoknak, a kik az utóbi évtizedekben protestáns dekében tenni, saját késő megbánásával elmulasztott.
jogaink véde'mében, s a tiszta hazafiság megőrzése köBuzgó tevékenységének köre csakhamar szélesberül oly valódi apostoli erélyt s buzgóságot fejtettek ki. dett. 1845-ben a csetnekvölgyi dekanátus körlelkészévé
Általában tudva van, hogy egyházmegyénk ha- lett, s e hivatalát 1857-ig viselte. Később az espereszánk azon területén foglal helyet, hol a külömböző nem- ségi özvegy-árva intézet pénztárnokává választatott, hol
zetiségi elemek, s különösen azok képviselői, még pedig mindvégig megmaradt. 1861 -ben alesperesi, 1871-ben
gyakran hívatlanul feltolakodott képviselői, még folyvást főesperesi hivatalra emelé őt a közbizalom, mely három
farkas szemet néznek egymással ; s hol e szerint szün- ízben újult meg irányában, jeléül lankadatlan tevékenytelen éber figyelem, folytonosan feszült erély s lanka- ségének.
datlan küzdelem kívántatik Sionunk őreitől. Annál inVoltak ezenkívül egyébb kitüntetései is. Ugyanis
kább kell tehát méltányolnunk azon vezérlő férfiaink ér- az egyházkerület és egyetem tanács-bírói hivatallal tiszdemeit, a kik e téren hivatásuknak megfelelve tisztele- teié meg, s azonkívül, mint megyei bizottsági tag is
tünkre, s halánkra érdemesíték magokat.
szerepelt.
Méltán ezek közé sorolható megboldogúlt főespeMint szónok, sajátságos ihlettséggel tartá beszédeit
resiink Hoznék Náthán is, kinek életrajzát, elismerésünk s noha azokat, mint altalán egész lényegét az egyszerűs hálánk némi jeléül, hacsak rövid vázlatban is, a kö- ség látszék jellemezni, szép dispositiói- s természetes
vetkezőkben van szerencsém jelezni.
meleg előadásával, minden rendű hallgatójat meg tudta
O saját jegyzetei szerint, 1815-ik év nov. 5-kén indítani.
született Felső-Pokorágyon Hoznék Lajos tanító és
Külsejét tekintve ő azok közé tartozott, a kiket
Rusznak Mária szüléktől. Az első elemi oktatást atyjá- ha az ember egyszer meglát, mindig visszaemlékszik
tól nyeré. Kilenc éves korában az ozsgyáni magyar rájok. Magas termete, eredeti, erős arckifejezése engem
gymnásiumba lépett, mely nagybátyja Hoznék János mindig a régi rómaiakra emlékeztetett. Kedélyes termétanár akkori igazgatása alatt, virágzó allapotban volt. szete, találó élcei és adomái rendesen földeriték a tárItt a régi beosztás szerint, a donaticát, grammaticát és saságokat, melyekben maga is szeretett részt venni.

NECROLOGOK.

Váratlan halála, melyet rohamos tüdőszélhüdés
idézett elő, általános megdöbbenést és részvétet keltett
egyházmegyénkben, mely részvét világos kifejezést nyert
ama népes temetésnél, melynél f. év. és hő ii-én, tisztelői a távolabbi vidékekről is, köztök több idegen felekezetű testvér is oly számosan egybesereglettek.
Ravatala fölött Mikola György alesperes magyar,
s id. Bartholomaeidesz László alesperes tót nyelven
ecsetelték az Úrban elhunytnak érdemeit, kiemelvén őt
különösen, mint az Úrnak buzgó, hű szolgáját, mint lelkes hazafit, s mint a közjó fáradhatlan harcosát. Megható jelenet volt, s könybe lábadtak mindenfelé a szemek, midőn a templomból kijőve, Főt. Cékus István
superintendens, nt. Szentpétery Sámuel pelsőci ev. ref.
esperes, mint a boldogúltnak régi hű barátjai s többi
lelkésztársai fogták fel a gyászravatalt, s vitték
azután fölváltva az egyház szomorú hívei által, s végső
nyugalom helyére, a hol még egyszer megzendült a
tanítói kar szép összhangzatos éneke, mely után Noszágh
Theofil feketelehotai lelkésztársunk elmondván a végső
áldást, a rideg kemény rögök, borzadályos döbörgéssel
takarák el a kiszenvedett porhüvelyt. Elhunyt társunk
emléke legyen közöttünk áldott!
Balthazár
Antal,
betléri ev. leik.

A barsi ref. egyh. megyének ismét halottja van.
világi főjegyző hunyt el f. hó 12-én. A
megye székhelyén, Ar. Maróton érte őt el a halál. A
megye színe-java részt vett kedvelt alispánja végtisztességtételén, kit bár életerős s hosszú életre számítható
férfiúnak ösmertünk,. de az utóbbi évben egy gyógyíthatlan szervi baj korán elhervasztotta. Született 1828-ban
Kis-Sáróban (Bars m.), hol atyja, Dávid, ref. lelkész volt.
Tanulmányait az akkor tájt legkitűnőbb garam-szentgyörgyi iskolában végezvén, a gymnasimni osztályokra
Pápára adatott. A bölcsészetet N.-Kőrösön, a jogot s
hittant ismét. Pápán hallgatta s végezte is 1850-ben.
Közben a szabadságharc magával sodorta őt ís s mint
honvéd küzdött. 1851-ben az e. kerület által az újonnan
szervezett gymnasiumba, Pápára, a történelem s latin
irodalom rendes tanárául választaték, s itt működött
1856-ig, e tanév végével a kecskeméti ref. főgymn. történelmi s hellen irodalmi tanszékére nyert meghívást,
ugyanitt rövid időn életfogytiglani igazgatóvá lőn elválasztva. 1860-ban visszaállíttatván itt a jogi tanfolyam,
a kecskeméti egyháztanács, a kerület jóváhagyásával
jogtanárul választá, egyszersmind a gymn. igazgatását
is újból reá bízva. Festői alakja, rokonszenves modora, a
történeti s földrajzi tantárgyakból az ifjak képzelő tehetségére mélyen ható lelkes előadása őt a tanári kaiegyik legkedveltebb tagjává tette, s nem egy tanítványa
őt mintaképül tűzte maga elé. Célja, vágyai azonban a
politikai élet felé vonzzák s 1861-ben hazatért megyéjébe.
Elnyomatván Schmerling által a rövid alkotmányos korszak,
a társadalmi téren, mint a lévai casinó-egyesület igazgatója

Pólya József

s a barsi gazdasági egylet titkára igyekezett fáradhatlan
buzgalommal a korszellemet fejleszteni. Schmerling bukása
utan, 1865-ben, résztvett a kezdődő élénk politikai mozgalmakban. A megye polgárai megbizásaból fölterjesztvényt írt az akkori főkancellár Majláth Györgyhöz a
gyűlölt Majthényi August báró főispán elmozdítása iránt
s az e fölterjesztvényt Bécsbe vivő 4-es küldöttség tagja s
vezetője volt. A Majláth-Sennyei kormány alatt Barsm.
főjegyzőjéül neveztetett ki, de a kinevezés nem férvén
össze alkotmányos érzületével, azt el nem fogadta.
A megyék restaurációja után 1867. egyhangúlag
főjegyzővé, 1871-ben szinte egyhangúlag alispánná,
1872-ben a lévai kerület országos képviselőjévé lőn elválasztva. A Deák-párthoz csatlakozott. 1875-ben az országos tanácskozásokban már csak ritkán vett részt, s az
alispánságról is lemondva teljesen visszavonult. Magányából az uj kiegyezés, s a keleti politika végrehajtása ragadta ki. Régi népszerűségének fénye hatalmasan felcsillámlott, midőn határozottan az orsz. függetlenségi
párthoz csatlakozott. 1878 elején barátai kérésére az
alispánságot ismét elvállalta.
Az egyházi téren 1864. óta működött, mint két
ízben elválasztott világi főjegyző. Jegyzői tollának másodszori fölvétele alkalmával 100—100 forintnyi alapítványt
tőn a lelkészi s tanítói gyámoldára. Finom, lekötelező
modorú s igen megnyerő külsejű férfiú volt, ragyogó
szó- és írásbeli előadással. Családot nem hagyott maga
után, nőtlen volt mindvégig. Áldás poraira 1
Maróti Alcos.

ADAKOZÁSOK.
Szeged ág. ev. egyháza részére az Amerika Allentown, Pa. városában megjelenő „Lutherische Zeitschrift" utján begyűlt és a kiadók Brobst, Dichl & Co.
által hozzám küldetett 41 frt 18 kr., Amerikai testvéreink kinyomatták felhívásomat, de már csak a politikai
hatóságok útján történt adakozás után.

Gyámintézeti adakozás. Mende lelkes tanítója,
Szarvas Endre gyűjtött 1 frt 42 krt, melyhez járultak :
Babiavovszky F., Benkó A., Fenyovics M., Fabók M.,
Krisko P., Fabók P., Glozik M., Fabók Márton, özv.
Kriskóné, Benyovics J. és P., Bartos P., ifj. Fabók ].,
ör. Fabók J. — Kis-Újfalu ujonválasztott tanítója Szuchovszky Béla gyűjtéséhez járultak : Csuik J. I frt, ifj.
Galbos J., 30 kr, Szuchovszky testvérek, ifj. Rell János,
Klenovszky J., Trupp J. egyenként 20 krral, Szekeres
J., Vanno J., Bélai M., Korény P., Molnár J., Medvecky
J., özv. Vajda, Rell M., Petrovics M., Vidra A. egyenként 10 krral. Láng Adolf, pestm. gy. i. elnök.

A nagy-győri ágost. hitv. evang. gyülekezet

kántori állomásra
pályázatot hirdet.
I. Teendők:
nálás. 2. Hetenként
II. Díjazás:

i. Az isteni szolgálatoknál és temetkezéseknél az ének vezetése, illetőleg orgoi o órában a tanulók oktatása énekre és a zene elemeire.
i. Alkalmas szabad lakás a gyülekezet épületében.

2. 650 frt évi dij a gyü-

lekezet pénztárából. 3. Temetkezési dijak, az eddigi szokás szerint.
Pályázók

folyamodványaikat,

eddigi szolgálati,

erkölcsi, különösen

gyakorlati jártasságukat és szakismeretüket kitüntető bizonyítványokkal

az ének

és zenébeni

felszerelve, alulírotthoz t. év

ápril 30-ig küldjék be. A tanképesités is kívánatosnak mutatkozik.
Győr, febr. 5. 1880.
2—3

jjj

ic\%

Peregi

a győri ágost. hitv

H E D

M i h á l y .
ev. gyülekezet felügyelője.
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Qj
K
l e l k é s z i n é l B u d a p e s t e n (T7"áci-\ít 7 6 . s z á m ) Isaplia/tóls:
G
K 1. Frigyes katona és az ellenségek, melyek ellen küzdött. Elbeszélés a reformáció
|Ü
történetéből. Vászonba kötve
G 2. Bibliai kézikönyv, kalauzul a szent irás tanulmányozásához. Készítette D r . A n g u s
g
J ó z s e f , a Royal asiatic society tagja. Lelkészek és theologiát tanulók száK
mára. Magyar fordításban 46 ív, díszes földabroszszal. Vászonba kötve . . 3 frt 80 kr
jjj 3. Kriszius és az irás, irta D r . S a p h i r A d o l f . Angolból fordította Győry Vilmos. 1879.
jjj
jjj
Ara, kötve
60 kr. jjj
S
E munkák utánvét melletti megrendelésre postán bérmentesen küldetnek meg.
a

Szép, egészséges fogak fentartására használtassék Difteron szájvíz este, Difteron fogpor pedig
reggel, ezek egyszersmind a v e s z é l y e s r o n c s o l ó l o r - o l i l o l * (Dyphteritis) ó v s z e r e i ,
mely többnyire éjjel fejlődik ki, különösen gyermekeknél; azért kell étkezés után, de leginkább
este lefekvés előtt a szájt vizzel kevert Difteronnal jól kimosni; ez által a gomba, melyből a toroklob képződik, megsemmisíttetik, odvas fog és száj kellemetlen szaga eltávolíttatik, puha foghus megszilárdul, a sokszori fogfájás elmarad. Gyermekek, kik még gargarizálni nem tudnak, azoknak
Difteronos vizbe mártott vászondarabbal kell szájukat lehető mélyen kimosni, mit fogzásnál sem kell
elmulasztani. Fertoztelenitőül is a szobalevegő tisztítására legjobb sikerrel használtatik, kanálnyit
parázsra vagy forró lemezre csepegtetve.
Hogy hatásáról mint óvszeréről meggyőződhessünk, éppen olyan helyeken is használtassék, hol
már Dyphteritis-eset előfordult, és azon megnyugtató tapasztalatra fogunk jutni, hogy a család
többi tagjai rendes használat mellett nem kapják meg, sőt még más fog-, száj- és torokbajok is
elháríttatnak. E g y üveg Difteron ára 80 kr., 1 frt 50 kr. Egy c s a l á d - ü v e g 2 frt. Iskolák és intézetek számára literenként 3 frt o. é. E g y doboz Difteron fogpor 40 kr., 80 kr. A fogkefe ne
legyen kemény vagy puha, sem sűrű. E g y a célnak megfelelő gyermek-fogkefe 30 kr., nagy 40 kr.
Kapható posta utánvéttel Dávid Gyula gyógyszertárában Eszék alsóvároson. Sürgöny-címem: Dávid
gyógyszerész Eszéken.
Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos : Z D r . B - t l l s t g - i

D E U T S C H M.-féle művészeti intézet Budapest.

PROTESTÁNS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
Elő fizetési dij:

SZERKESZTŐés

KI A D Ó -H I V A T A L :
VIII. ker. Máriautca 10. sz, 1. em.

Hirdetések dija:

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel 4 h a s á b o s petit sor többszöri beiktatásért
félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni m i n d e n 5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij
külön 3 0 kr.
kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban.

T e l j e s széim/űi p é l dém-y o k k a l main.elég- s z o l g á H i a t u n k .

Pro aris et focis.
Egy német

i r ó találó

E P r o t t m a n n - f é l e bölcseség, t u d j u k h o v á ve-

h a s o n l a t a szerint, az

e m b e r i s é g haladási m o z g a l m a i b a n ú g y tesz, mint
a

részeg

sem

talál

paraszt,

ki lóra

a nyeregbe,

akarván

ülni, s e h o g y

m e r t súlyegyent

vesztve

v a g y túl veti m a g á t a ló hátán, v a g y innen

ma-

r a d le róla.
N e k ü n k , kik a Bach-korszak n y o m o r ú s á g a i t
átéltük, a mai n y o m o r ú s á g o k k ö z e p e t t e sokszor
van alkalmunk a m a h a s o n l a t r a gondolni, s lesújtó
i g a z s á g a felett elmélkedni.
L a p u n k m e g i n d u l á s a k o r a b u r e a u k r a t i a fénykorát

élte:

zetett. A b i r o d a l m a t a n y a g i és szellemi b a n k r o t t hoz j u t t a t á , s a z o n

k o r m á n y r e n d s z e r teljes meg-

változását idézte elő,
szolgáltak.

m e l y n e k a m a t a n o k alapul

Beléptünk

a d o l g o k mai

rendjébe, s

l e g a l á b b a s a j t ó t illetőleg, a régi rendszerrel mer ő b e n ellenkező úton haladunk.
D e hát nyeregben vagyunk e most már ? E
k é r d é s r e n e m politikánk

általános

á r a m l a t a ösz-

tönöz, melylyel n e m foglalkozom, h a n e m
sajtónk
kély

állapota,

munkása

m e l y n e k m a g a m is egyik csevagyok.

a közügyek akkori

intézői a társa-

azon s z e m p o n t b ó l érintem,

dalmi r e n d fő biztositékát a b b a n

látták, h o g y a

nök

a most

időszaki

folyó

A

sajtó-ügyet sem

melyből

budgetvita

a ministerel-

alkalmából t á r -

hivatalok s azok képviselői nenyúljhozzám-virágok-

g y a l t a : h a n e m tekintettel azon leverő j e l e n s é g e k r e ,

nak voltak declarálva.
E g y s z e r l a p o m b a n e g y lelkésznek szolgabíró
ö n k é n y k e d é s e elleni szelid p a n a s z á t p r ó b á l t a m
kinyomatni, mit oly crimen laesaenek vettek, h o g y
P r o t t m a n n a lap lefoglalásával b e nem érve, szükség e s n e k látta a szerkesztőt is m a g a elébe idézni,
s neki a t á r s a d a l m i morálból leckét tartván, mag y a r á z g a t t a , h o g y mily felfordult világ lenne akkor,
ha a v e z e t e n d ő k a v e z e t ő k e t i g a z g a t n á k é s a
nyáj m u t a t n a utat a pásztornak.

melyeket a s z a b a d s á g e legbecsesebb a d o m á n y á v a l

Az előszobában é p p e n e g y c s o p o r t c s a v a r g ó
várakozott, m e r t a lelkek e m i n d e n h a t ó ura, irók
és zsebmetszők

felett

rendesen

e g y szusz

alatt

ítélt; P r o t t m a n n t e h á t a c s a v a r g ó k r a mutatva, diad a l m a s logikával k é r d é : ^Vájjon mi lenne a társadalomból,

t ö r t é n ő visszaélések u j a b b időben

eredményeztek

és a melyek, mint mai számunk iskolaügyi r o v a t á b ó l
látható, az e g y h á z t e r é n is k e z d e n e k

mutatkozni.

V a n n a k , kik rosszat s e j t ő a g g o d a l o m m a l tekintenek

a sajtó

azon

mely minden pietást
gyományait

izgalmas

megtartására,

m e g t a g a d v a , a múltnak ha-

fitymálja,

a n n a k tiszteletre méltó em-

bereit folytonos m e g t á m a d á s o k k a l illeti, é s h o g y
n a g y szellemű publicistánk,
jezésével

éljek:

^minden

D e s e w f f y A u r é l kifeoltárt

leront,

kivévén

azt, m e l y r e ö n m a g á t emeli föl az önszeretet.*
Ily félelem l e g k e v é s b é illik azon egyház embereihez,

mely

ezer

éves

hagyományokkal

volt

h a a b i r á k megítélése e csőcselékre

kénytelen szembeszállani, és m o s t is fennálló n a g y

bizatnékr* s válaszra nem várva, h o z z á t e v é : ^bi-

intézménynyel megmérkőzni, h o g y a lélek legszen-

zony tekintély és k e g y e l e t nélkül t á r s a d a l o m fönn

t e b b j o g á t , a v a l l á s s z a b a d s á g o t kivívja.

nem állhat * stb.
tio vagy

s t b . E h a n g o n folyt a praelec-

egyóranegyedig.

A protestáns

e g y h á z a sajtóval egyidejűleg

született, é s szükséges,

h o g y azzal lépést
17

tartva,

folytassa
elől

pályafutását. N e k ü n k

tévesztenünk

legjobbat

is

a

lehet

tényt,

rosszul

nem

hogy

lehet szem

a

képzelhető

alkalmazni;

de

nem

szabad a helytelen alkalmazás szülte rosszat
gának

a dolognak

lelkűség

volna,

elnök tisztét végzi, s tényleg constatálja, h o g y a
t á r s a d a l o m n e m birkanyáj, mely pásztorát v a k o n
követni kénytelen.
D e minthogy a szerkesztő egyfelől nem biró,
másfelől nincs is a b b a n a helyzetben, hogy mindennek, amit közöl, v é g é r e j á r h a s s o n , h o g y a nyert
értesüléseket p o n t o s a n és alaposan megvizsgálhassa : e b a j o n ú g y segít, h o g y tért e n g e d a
helyreigazításnak, a tények m á s oldalról j ö v ő felderítésének. Ez uton eljárását e g y e n e s e n Krisztus
e szavához szabván ^ha gonoszul szóltam, t é g y
t u d o m á n y t a gonoszrul*: m e g a d j a a p o l g á r o k n a k
a k ö z ü g y e k h e z való hozzászólhatási alkalmat, egyszersmind m e g ó v j a a m e g t á m a d o t t a k a t a közvél e m é n y igaztalan elmarasztalása ellen. Bárminő
legyen aztán valamely t é v e s közlemény kútfeje,
a n n a k p r o és c o n t r a t ö r t é n ő m e g v i t a t á s a az igazs á g n a k mindig csak j a v á r a szolgál; mert, ha
tudatlanság diktálta a t á m a d á s t , a helyreigazítás a
t é n y e k megállapítása által fölvilágosítja; ha malicia,
a v a l ó s á g kiderítése megszégyeníti.

ma-

tulajdonítani. O k t a l a n s á g és kismagunktól

bonum

használatát

reánk

nézve

és

megvonni

kellemetlen

másoktól
azért,

valami

mert

abból

összeütközések

és fáj-

d a l m a k is származhatnak. Ez annyi volna, mintha
például a közéletben tűz és viz
mondanánk,

mert

mind

a

használatáról le-

kettő

pusztitó vesze-

delmet is rejt m a g á b a n .
N e m is hiszem, h o g y e g y h á z u n k

kebelében

oly visszahatás valaha helyet foglalhatna, mely a
s a j t ó s z a b a d s á g n a k akármily a l a k b a n g á t a t

akarna

vetni. D e ezzel a p r o t e s t á n s e m b e r a sajtó, mint
s z ö v e t s é g e s e iránti

kötelességének még

egyálta-

lában nem tett eleget. Neki oly m a g a t a r t á s t kell
minden alkalommal mutatnia,

mely míg

egyfelől

e n a g y t á r s a d a l m i erő iránti rendíthetetlen rokonszenvét

tanúsítja,

másfelől

annak

helyes

Ez uton a társadalom, s az a b b a n m ű k ö d ő
s a j t ó között folytonos e g y m á s r a hatás jő létre,
s úgy szólva e g y m á s t képezik. H i á b a v a l ó erőlk ö d é s volna e g y m á s t ó l elválasztani, amit a d o l o g
t e r m é s z e t e oly szorosan kapcsolt e g y m á s h o z .
»Wie m a n in den W a l d hineinruft, so schallt es
vvieder (< , m o n d j a a német példabeszéd. É s ez
sehol sincs j o b b a n igazolva, mint a sajtó terén.

irányt

adjon.
A m o d e r n államban az időszaki sajtó a polg á r fórumát k é p e z i ; itt nyilvánítja a k ö z ü g y e k
felőli nézeteit s érvényesíti b e f o l y á s á t azok vezetésére, itt kiséri őrszemmel a tisztviselők eljárását, m e g a d v á n az é r d e m n e k az azt megillető
elismerést, s m e g r ó v á n a h a n y a g o k a t mulasztásaikért. E tekintetben a hírlap m i n t e g y népgyűlési

Ballagi Mór.

A gymnasiumok szervezete.
VI.

A BAJOR gymnasiumok tanterve:
Latin iskolai osztályok:

Kötelezett
tantárgyak

1.

2.
3.
4.
5.
6.

-

•

Vallástan
N é m e t nyelv
Latin

2

3

4

5

i.

II.

2
6
7

2
3
10

2
3
10

2
2
8
6

2
2

2
2
8
6
2

2
2
8
6
2

7
6
2

4
2

4
2

4
3

Görög

>

—

—

>>

—

—

7.

Történelem

8.

Földrajz

9.

Szépírás
Tornázás

10.

l

Francia

Számt. Mathem.,
Phys.

•

—

—

—

8

6
—

III.

IV.

1

1

Tanórák
száma:

16
26
73
36
8

oq
7

6
2

•

3
— .

||

Gcymnas. o s z t á l y o k :

2
3
2
25

• 3
—

2
3
2
25

3
2
2
2
2
26

2
.2
2
1

2
27

4
2
2

4
o
a

4

—

—

2
28

2
28

—

—

—

.

j

—

2
28

—

28

—

2
28

.

31
16
10
9

18
243

A facuitativ tantárgyakra nézve:
La tin iskolai osztályok:

Tantárgyak

2

1
1.

H é b e r nyelv

2.

Angol

3.

Olasz

4.

Gyorsírás

—

—

5.

Rajz

—

—

,
>>
;

4

3

—

6.

Zene

2

t)

7.

Ének

w)

2

—

—

—

—

2
2
<2

VII.

Zürich kanton gymnasiuma.
A középtanoclak rendezésében és a tanitás feladatának ez irányban való gyakorlati megoldásában a svájciak s azok között a zürichiek nagy idő óta mint példanykép tűnnek fel.
Ugyanazért, midőn Európa miveltebb államai középoktatása rendszerét bemutattam, nem hagyhattam figyelmen kivül a svájciakat sem, s középiskolajok közül
főbb vonalaiban bemutatom Zürich kanton gymnasiuma
tantervét is.
A zürichi gymnasium áll négy osztályú alsó és
három osztályú felső gymnasiumból.
Az alsó gymnasium négy osztályának mindegyike
két parallel osztályra van osztva, ezekben taníttatnak:
A hit- és erkölcstanból az
I. osztályban ó-szövetségi történetek.
II. osztályban a Jézus élete, Márk evangyeliuma
alapján.
III. osztályban az apostoli kornak történelme, az
apostolok levelei alapján.
IV. osztályban a keresztyén egyház történelme
mindenütt heti 2—-2 órán.

A német nyelvtanból.
I. osztály. A szók nemei és azok hajlítási alakjai,
mondattan, szóban és írásban. Olvasási gyakorlatok, heti
4 óran.
II. osztály. Nyelvtan. Olvasási és írási gyakorlatok
heti 4 órán.
III. osztály. Olvasasi gyakorlatok tartalmi és alaki
magyarázatokkal. Szó- és írásbeli előadási gyakorlatok
heti 2 órán.
IV. osztály. Olvasási gyakorlatok s gyakorlatok a
szó- és írásbeli kifejezésekben a tanulótól több-több önállóság követelésével heti 2 órán.

A latin nyelvből.
I. osztály. Alaktalan kapcsolatban a fontosabb
syntacticai gyakorlatokkal heti 10 órán.
II. osztály. Alaktan ismételve és szélesbitve. A
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syntaxis rendszeres megkezdése; ehhez való olvasmanyok
Lattmann és Sibeni olvasókönyveiből hetenkint 8 órán.
III. osztály. Alaktan. Syntaxis. Olvasmányok mint
a II. osztályban, hetenkint 6 óran.
IV. osztály. Az alaktan és syntaxis bevégzése;
olvasmanyul Caesar de bello gallico, hetenkint 7 óran.

A görög nyelvből.
II. osztály. Az attikai szójárás alaktana, fordítások,
hetenkint 7 óran.
III. osztály. Alaktan, olvasmányok Schenkl olvasókönyvéből, hetenkint 7 órán.
IV. osztály. Az attikai szójárás alaktana bevégezve,
megkezdése a jóniai szójarás ismertetésének, syntaxis.
Olvasm. Xenophon Anabasisa, hetenkint 7 órán.

A francia nyelvből.
III. osztály. Alaktan és fordítások, hetenkint
6 órán.
IV. osztály. Alaktan, syntaxis, olvasmányok, hetenkint 6 órán.

A mennyiségtanból.
I. osztály. Négy művelet egészekkel, törtekkel s
ezeknek a polgári életre alkalmazása, a svájci mértékek alkalmazva a mértani alakokra heti 4 órán.
II. osztály. Az arányok tana alkalmazva a polgári
életre, algebra, geometria, a körző és vonalzó hasznalatával heti 4 órán.
III. osztály. Algebrai négy alapművelet, első fokú
egyenletek egy és több ismeretlennel. Geometriából a
három- és négyszögek tana, hetenkint 3 órán.
IV. osztály. Algebra, hatvány-gyök, másod fokú
egyenletek egy ismeretlennel. Geometria, a sokszögek
és a kör, hetenkint 3 órán.

A történetből.
I. osztály. A görögök története, a peloponesusi
haborűig, hetenkint 2 órán.
II. osztály. A görög történelem folytatasa s a
rómaiaké a királyok kiűzéséig, hetenkint 2 órán.
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III. osztály. A rómaiak tört. bevégezve, hetenkint
3 óran.
IV. osztály. A középkor tört. a reformatióig, hetenkint 3 órán.

A föld- és természetrajzból.
I. osztály. Alapfogalmak az általános földrajzból,
s a földabroszok megértetése és használása. A száraz
földek, a tengerek és az égalj. Ázsia, Afrika és Ausztrália átalános és különös földrajza, hetenkint 3 órán.
II. osztály. Európa és Amerika átalanos és különös földrajza, hetenkint 2 órán.
III. osztály. Növénytan nyári félévben; az emberi
test ismertetése téli félévben, heti 2 órán.
IV. osztály. Állattan nyári félévben ; bevezetés az
ásványtanba, geologiaba, téli félévben hetenkint 3 órán.
Nyáron kirándulások.

A latin nyelvből.
I. osztály. Livius. Virgil Aeneise, Cicero beszédei,
heti 7 órán.
II. osztály. Sallustius Jugurthája, Cicero beszédei,
Horác ódái és satyráiból, heti 7 órán.
III. osztály. Cicero Tusculanar. Quaestionum libri.
Tacitus Annales. Horác Epistolái. Plautus, heti 7 órán.
Ezek mellett németből latinra fordítások, latin dolgozatok.

A görög nyelvtanból.
I. oszt. Xenophon Anabasis. Herodot VIII. könyve.
Homer Odysseája. I—IV. k. heti 7 órán.
II. oszt. Lysias beszédei. Plató Apologiája. Homer
Iliása heti 7 órán.
III. oszt. Sophokles Elektrája. Demosthenes Olynthi
beszéde. Thukydides I—II. k. heti 7 órán.
írásbeli gyakorlatok : fordítások stb.

Az éneklésből.
I., II., III., IV. osztály egy-egy órán. A hang-gyakorlas. Egy-két hangon éneklés. Az elemi iskolaban
tanult melodika, rhytmika s dynamika ismétlése, hangjegyolvasás stb.

A francia nyelvből.

I. oszt. Olvasmányok. Syntaxis. Beszédgyakorlatok,
heti 3 órán.
Az írásból.
II. oszt. Olvasmányok a 17. és 18. századbeli írókI. osztály. A német, latin és görög irasfajok gya- ból, heti 3 órán.
III. oszt. Olvasmányok az ujabbkori francia írókból,
korlasa, hetenkint 2 órán.
heti 3 órán.
I
,
A rajzolásból.
Fordítások németből franciára, francia fogalmazI. osztály. A rajzolás elemei begyakorlása hetenványok.
kint 2 órán.
Héber nyelvből.
II. osztály. A fenebbiek folytatása, átmenet a terII. oszt. nyelvtan, fontosabb syntacticai szabályok.
mészet utáni rajzolásra mintákról stb., hetenkint 2 órán.
A
Genesis
olvasása, heti 3 órán.
III. osztály. Figurális rajz, tájképek, geometriai
III.
osztály.
Birák könyve, Sámuel és a királyok
alakok rajzolása, hetenkint 2 óran.
könyve, hetenkint 3 órán.

A testgyakorlásból.
Mindenik osztály télen hetenkint 2 órán, nyáron
3 órán.
A felső gymnasium alsó osztálya két parallel osztalyra oszlik, a felső osztálya olykor fél éves tanfolyami!.
Ebben taníttatik a

Hit- és erkölcstanból
I. osztály. Biblia-ismertetés, heti 2 órán.
II. osztály. A Krisztus élete és hittanának
igazságai, hetenkint 2 óran.

alap-

A német nyelvből.
I. osztály. A közép hochdeutsch nyelvtan, tekintettel az ó hochdeutschra hozzávaló olvasmányokkal,
irási gyakorlatok heti 4 órán.
II. osztály. Klopstock, Lessing, Herder, Göthe és
Schiller válogatott költői és prózai müvei, irodalom-történelmi vonatkozásokkal , irási gyakorlatok, hetenkint
4 órán.
III. osztály, tovább víve a II. osztályban megkezdettek, irasi gyakorlatok, heti 3 órán.

Mennyiségtanból.
I. oszt. Az algebra és mértan ismétlése ; téli félévben arithmetica, szám- és mértani haladványok, lánctörtek, logarithmusok.
Síkháromszögtan, heti 4 órán.
II. oszt. Arithmetica, combinatio, binomtan.
Mértan: testmértan s gömbháromszögtan, hetenkint 4 órán.
III. oszt. Arithmetica. A felsőbb egyenletek alaptulajdonai.
Analytica geometria, hetenkint 4 órán.

Történelemből
I. oszt. Svájc régibb és a 16. századbeli általános
történelme, heti 3 órán.
II. oszt. A 17. és 18. század történelme, tekintettel Svájc történelmére, heti 3 órán.
III. oszt. Újkor történelme, a második francia császárságig, tekintettel Svájc allami alakulására a szövetségi uj alkotmany felállításáig, heti 3 óran.

A természet-tudományokból.
' A) Physika.
I. osztály. A testek általános tulajdonai, a testek
súlyegyen- és mozgástana; szervetlen vegytan alapvonalai ; hullám és hangtan, heti 3 órán.
II. oszt. A testek súlyegyen- és mozgástana kibővítve. Hő- és láttán. Villany- és delejtan, heti 3 órán.

B) Mennyiség- és természettani földrajz.
III. oszt. A föld napi és évi íorgásának tüneményei ; a nap rendszere, különösen a föld mennyiség- és
természettani viszonyaira, hetenkint 3 órán.

A philosophiai propaedeutikából.
III. oszt. Alaki logika, heti 3 órán.

Az éneklésből.
Mind a három osztály együtt hetenkint egy órán.
Négy hangú kargyakorlatok.

A testgyakorlásból.
Mindenik osztály hetenkint 2 órán.

A

egyvergyakorlatokból.

I. oszt. Nyári félévben : katonai testgyakorlatok,
tekintettel a fegyvergyakorlatokra, 1 órán, lövésgyakorlatok 1—2 órán. Téli félévben földabrosz olvasás.
II. oszt. Nyári félévben: katonai testgyakorlatok,
hetenkint 1 órán, tekintettel a fegyvergyakorlatokra;
4—5 lövési gyakorlat.
A zürichi gymnasiumnak, mint a tervezetből látható, hét osztálya van ; de mivel a tanulók ide csak 12
éves koruk betöltése után, tehát nem mint gyermekek,
hanem mint serdülő ifjak léphetnek b e ; és mivel innen
csak 19—20 éves korukban bocsáttatnak érettségi vizsgálatra : úgy lehet ezen gymnasiumot is tekinteni, mint
akár a szász, akár a berlini, akár a francia vagy az
angol kilenc évfolyamú gymnasiumokat, mint a melyben
kevesebb idő alatt is, de kellő érettséggel lépve be és
ki, az ifjú éppen ugy eltölti a gymnasiumot megelőző
tanulással együtt a kilenc, illetőleg tizenöt évi tanulási
időt, mint a megnevezett intézetekben.
VIII.

lakossal bír, a községi tanács gymnasiumot állít fel s
azt a jelen törvény utasításai szerint rendezi be. 7-ik
§. szerint a gymnasiumi oktatás hat évfolyamra terjed,
a ministerium által meghatározott tanterv szerint, nely
úgy rendezendő be, hogy az utolsó — 6-ik — évfolyamban minden növendék túlnyomólag a választott szalrpalya tantárgyaival foglalkozzék. 11-ik §. szerint, a
növendékek a 6-ik évfolyam végével érettségi vizsgát
tesznek, mely két részre (irás- és szóbelire) oszlik. 28. §.
szerint a gymnasiumba azon serdülő ifjak vétetnek föl,
kik életkoruk 13. évét elérték.
/

Tudni kell, hogy Németalföldön az elemi iskola 3
osztályból áll, ott felső elemi vagy polgári iskola nincsen,
hanem a 9 éves gyermekek a progymnasiumba mennek,
hol 4 évig tanulnak s midőn életkoruk 13. évét elérték,
fölvétetnek a tulajdonkép úgynevezett 6 osztályú gymnasiumba, illetőleg felgymnasiumba.
Feltűnő az államtörvényben s a gymnasium tantervében, hogy a vallástan nem soroztatik a tantárgyak
közé. Oka az, mert a vallástanitásról gondoskodni a hitfelekezetek hivatása, nem az államé.
Feltűnő a gymn. rendszerben a sok élő nyelv,
német, francia, angol. Oka az lehet, hogy Németalföld
a német birodalom, franciák és angolok szomszédságában
levén helyezve, lakói kénytelenek ezekkel folytonosan
érintkezni
Feltűnő, hogy az anyanyelv az osztályokban egyegy órár taníttatik. Oka az, hogy a tanulók mar a
progymnasiumban elsajátították ennek kellő ismeretét s
ezt a fölvételi vizsga alkalmával igazolták.
A latin nyelv osztályonként 5—7 órán, a görög
4—7 órán, a mathematika 3 órán taníttatik.
A történelemre nagy súly van fektetve s az sok
órán adatik elő : ellenkezőleg a természeti tudományok
igen szűk mértékre vannak szorítva.
Nevezetes még e tantervben, hogy az ókori földrajz, a görög s római archaeologia, a görög s rómaiirodalom, mint önálló tantárgyak külön adatnak elő.
Közli
Török Pál.

ISKOLAÜGY.

Az utrechti gymnasium Németalföldön.
A hollandi tanügy rendezéséről az államtörvény
legutóbb 1876-ik évben hozatott meg. E törvény négy
szakaszban 126 §-ból áll. Az első szakasz 4 §-ban szól
általában a felsőbb oktatásról. A 2-ik szakasz 5-ik §-ban
előadatnak a középiskolai tantárgyak a) a holland nyelv
és irodalom, b) görög nyelv és irodalom, c) latin nyelv
és irodalom, d) francia nyelv, e) német nyelv, f) angol
nyelv, g) történelem, h) földrajz, i) számtan, mértan, k)
természettan, 1) vegytan, terményrajz. Nem kötelezett
targyak a héber nyelv és a tornászat.
6. §. Minden községben, mely 20,000 léleknél több t

A képnek másik oldala.
Visszatekintés az sifjú pap*

visszatekintésére.

„Minek utána megismerted magadat, megsze'gyenültél

és elpirultál;

mert viseled a

te ifjúságodnak gyalázatját.®
Éfraim vezeklese.

E lapok jelen évi folyamának 6. és 7-ik számában
»Visszatekintés főiskolai életemre^ cim alatt „Egy ifjú
pap(< alairással, egy cikk jelent meg, melynek szerzője,
az iskola porával saruin, gyönge tejfoltokkal ajkain, óriási erőködéssel ragadja fel a botot, hogy háladatosság-

ból agyon próbálja verni azon édes anyát, kinek emlőin
felnevelkedett; sárral és dühének tajtékával mocskolja
be azon arcot, mely oly sokszor szeretettel hajlott bölcsője felé, s ha éjeket virasztva fel gondjaiban, megjelent előtte Absolonnak képe. s fülébe hangzott ama kemény itélet: „ne adjatok azt, a mi szent, az ebeknek,®
szivéhez kapott ugyan fájdalmában, de azért csak tovább ringatta a bölcsőt, azzal a reménynyel űzvén el a
jövő rémképeit: „az atya szereti érdemetlenűl is a fiút;
megfizet az űr énnekem, az én igazsagom szerint.® II.
Sám. 2 2 : 21. Sőt tovább ragadtatva bőszült szenvedélyének féket vesztett paripájától, neki dől és erkölcsi
irtó háborút kezd mintegy az anyai hivatás ellen, s megölni vélvén saját édes anyját, oda hurcolja a hulla felibe a többit is, mondván : „Nem tudom : más anyának
fiai (főiskolák theologusai) mily körülmények között nevekednek leendő pályájukra, csak annyit tapasztaltam
már igen sokszor, hogy nálunknál cseppel sem állanak
elébb,® „hogy e bajok kommunis természetűek® . . . .
reszkess tehát te is, mert „annak laba, ki eltemette
eme másikat, az ajtó előtt vagyon és téged is kiviszen.®
Csel. 1 : 9.
A kiben csak van még elegendő érzés és egy
parányi féltékenység, magyar országi protestáns egyházi és iskolai életünknek annyi oldalról és oly sokszor
annyi könnyelműséggel meghurcolt becsülete iránt s fel
tudja fogni azt, hogy sajat magunknak nevetségessé
tétele , mindannyiszor kárörvendő gűnykacajt ver fel
ellenségeink soraiban, mígnem lassú, de biztos és szégyenteljes bukásunk is bekövetkezik, abban az ifjú tiszteletes ur altal rendezett spectaculum bizonyara fajdalmas érzéseket kelthetett fel, de senkit sem lephetett meg.
Et alios ego vidi ventos ! Egy könnyelműen, üresen
eltöltött kor gondatlanságanak őszinte vezeklése levén
az lényegében, jól van az úgy, ha a lélek mélyén régóta fekvő nyugtalanító tudat jerémiási siralmakban tör ki
s a társadalom ujabb kiadású fakirjai, eget földet megátkoznák tisztulásuk közben s szennynek és piszoknak kiáltanak mindent Benarestöl Jagernótig. Az sem uj jelenség, egy idő óta, hogy a felfordult világ meséje szóról
szóra betelett, valósag lett közöttünk: a tőke neki all
fűrészelni a favágót, a csirke tanitja a tyúkot ; gyermek
nyelvek nagy dolgokkal hántorgatjak magukat, lelketlen
érvágók jelennek m e g , a protestáns szólás-szabadság
és egyenjogúság örve alatt, a beteg körül, s az iskolát
három évvel ez előtt, saját őszinte bevallásuk szerint,
gyengén végzett egyének, „ifjú papok® tartanak világitéletet, holtak és elevenek felett. Bizonyára nem uj
dolog az, hogy ma már nem a bölcseké a kenyér s
régen is voltak már olyan emberek, „kik meghomalyositják az isten tanácsát, tudatlan beszéddel.® Jób 38 : 2.
Azt is meg kell lassankint keserűen szoknunk, hogy
sok ember az egyházi sajtót olyan nyilvános közhelynek tekinti, hol kiki kedvére kidőzsölheti addig talán
fékentartott szenvedélyeit ; hol a névtelenség alarca
alá »bvj-va®, általánosságban, bizonyítás nélkül, büntet-

lenül gázolhatunk egymás becsületében, hivatali lelkiismeretének pontosságában, tudományos készültségében,
jóakaratában , elkezdve superintendentián , testületeken, intézeteken, végezve az egyeseken, gymnasiumi
és theologiai, bölcsészeti tanárokon.
Hat hiszen, ha valakinek az efféle dicstelen munka
erkölcsi érzékével, jellemével összefér; becsvágya, talán
készültsége, az egyház és iskolai élet ügyeibe való épen
ilyen irányú beavatkozásra utalja, a nyilvános helynek
ura pedig, tapasztalt bölcseségére és tapintatára támaszkodva, szükségesnek, üdvösnek, hasznosnak véli ügyeinknek ily módon való gyógyítását, az ellen annál kevesbbé tehetünk, mert épen az erkölcsi érzés, a jellem
az, mi az embernek legsajátabb tulajdona s a mi, még
akkor is a maga módja szerint alakul, fattyú hajtásaival együtt, ha a morál, melyet valaki hallgat, még
egyszer oly „igen 'jó kezekben volt is, ® mint a milyenről az ifiu tiszteletes úr visszatekintésében emlékezik
s mert hiszen a ház urának bizonyára meg van azon
joga, hogy kinek enged szót a maga körében, azon
ügy mellett, melynek szolgalatába szegődött, minő modort
és föllépést tart megegyezőnek háztartásának illedelmi
I szabályaival ? Hanem azt aztán az igazság, a méltányosság, valamint az erkölcsi közbiztonság kivánják, hogy
ha a közhelyekre beallitott vakmerők batorsága sárral
dobalja meg a csendes tűzhelyüknél, becsületes, lelkiismeretes munkával foglalkozókat, sőt neki állanak aláásni azon épületet, melyhez még egy homokszemmel
sem járult tehetségük és áldozatkészségük, szabad legyen
nem a sárt letörölni arcukról, mert az sokszor dicsekedés tárgya is lehet, hanem feltenni a kérdést: barátom,
mi módon jösz ide, holott nincsen lakadalmi köntösöd
s ugyan miért versz engemet? azért-e, hogy „mennél több
jóval voltam hozzád, annál inkább ellenein jártál, de én a te
dicsőségedet gyalázatra fordítom® Hos. IV : 7, s megpróbálni : milyen súlyos a bot másik vége is, melyet a
pajkos gyerek mások felett megforgatott ?
Én, ifjú tiszteletes úr, mint a ki szintén egyik
igénytelen tagja vagyok azon testületnek, melyre igazán
a szellemi, az erkölcsi zsodomitaság bélyegét iparkodott
rásütni, türelemmel meghallgattam az ön beszédét; azért
remélem, hogy szintén szives lesz türelemmel elhordozni az én szavaimat is s megtekinteni az ön által
feltüntetett éremnek másik oldalát is ; annyival is inkább,
mert igyekszem teljesen méltányos, igazságos és tárgyi
lagos lenni s tulajdonképen nem is egyébbel kivánok
foglalkozni, mint tanári pályámon szerzett tapasztalataimmal.
íme, először is elismérem és teljesen igazat adok
a „Visszatekintés® cikk írójának abban, hogy tanári
működésünk hasonlít az evangeliomi magvető sorsához ;
némely mag az útszélre, más a kősziklára vagy a tövisek közé esik; működésünknek, iparkodásunknak, bizony sok esetben nincs meg óhajtott eredménye. Mi is
szomorúan tapasztaljuk az ifjú pappal, hogy „lassanlassan lehull az ifjúság virága s gyümölcs nem marad

utána ;® hogy tanítványaink közül némelyek értelemben j s tőle az esküt elfogadja ; az lelkiismeretlenséget követ
és szívben egyaránt gyöngén hagyják ott az iskolát s el, ha iires fejjel, beteg szívvel el meri vállalni egy gyüterméketlen figefái annak a s nagyon elszomorító vi- lekezet önálló értelmi és erkölcsi vezetését.
Ilyen beszélő tény állván előttem, igazat adok a
déknek,® a hova az ifjú pap is jutott.
»Visszatekintés® szerzőjének abban is, hogy e r r e n é z ^ e
Hogy ez így van, annak megint a „Visszatekintés®
is elég világos példája. Én nekem, tanári foglalkozá- az okot keresnünk kell. O elmondotta a magáét s az
somnál fogva, folyvást kezdőkkel, bizonyos irányban ijesztő mérvű bajt az iskolában, a tanárokban talalta,
csak próbálkozókkal levén dolgom, eléggé megszoktam még pedig ugyanám ezeriziglen. Mikor asztalhoz ült is
a gyengeségek iránt való kiméletet, a kezdők téveszté- le, tudta, ízlelte, hogy rossz a tálalási rendszer, fatális
sei iránt való elnézést ; de mikor valaki a nyilvánosság rosszak az ételek is, s most, hogy elköltötte az ételeket
elé szánt dolgozatában hajmeresztő ellenmondásokat s felállott is onnan, csak azt állítja, hogy megehetetlen
sem vesz észre , egész fejtegetésének súlypontja az, rosszak azok s elküldeni valók a szakácsok. Minthogy
hogy »ő szellemileg és miveltségileg teljesen tönkre pedig annak, hogy az ételeknek az egésséges szervetéve került ki az iskolából, hanem azért elég képzett- zet kiépítésére nézve nincs meg mindig remélt erejök,
nek érzi magát nevelési rendszereket megítélni és el- nem mindenkor egyedül a tápszer az oka, hanem sok
kárhoztatni ;® mikor valaki, fogalma sem lévén a meg- más étrendi körülmény, a minő : a hibás gyomor, renindult tanügyi mozgalmak iránt, előbb kigúnyolja azt, detlen étkezés ; az, mit a »Visszatekintés® a „kollókvihogy a tanügy gyei annyi „ ismert nem ismert, félreis- umok előtt, egy héttel való megszorításnak'1' nevez s a
mert lángész bajlódik/ aztán nyomban utána maga is mi a tanulási szabadság természeténél fogva, egy évre
»megmutatja, hogy a mai nevelési rendszer rossz úton feltálalt eledeleknek, rövid hét nap alatt való elpusztíjár® s maga is elég furcsa tanrendszert (pl. irásmagya- tásában áll : gondolom, hogy az egész fölvetett kérdés
gyarázatot, a biblia eredeti szövegének ismerete nélkül) űgy lesz tanulságos és mindkét oldaláról megvilágosípróbál kockáztatni; mikor valaki Lang II.-t idézvén, tott, ha most mar én is elmondhatom tanári tapasztabiinéül róvja fel a nevelésnek, hogy „finom, sima, tet- lataimat s szintén megfelelek arra a kérdésre : mi az
szetős alakú, diplomatikus embereket képez,® s aztán oka, hogy a legjobb igyekezetünknek sincs meg mindenmásutt mégis arra a következtetésre jut el, hogy »a kire nézve kívánt sikere ?
mi szegletes modorunk iskolaéletünkből növi ki maEnnek oka első sorban az, hogy tanítványaink
gát, azért tehát csak le az iskolát elzáró kőfalakkal és egy részében hiányzik az értelem, a felfogás azon ereje,
vaskapukkal® ; mikor valaki elébb kimutatni törekszik, melyet általában képességnek szoktunk nevezni. Az ishogy ő nála, a gymnasiumi tanfolyam alatt, mennyire meretek, s az azokra épített igazságok és elvek kerenem teremtettek »hitfelekezeti rendszeren kivül álló sése és megállapítása, a miben áll a gymnasiumi
vallásos meggyőződést,® „de azért ezt a meg nem te- és az arra
következő akadémiai vagy
egyetemi
remtett, alapról-alapra föl nem épített vallásos meg- képzés íeladata, az emberi léleknek nem közönséges
győződést még is halomra döntötték a theologiai taná- megizmosultságát, munkabíró, de egyszersmind úgyrok s neki merengenie kellett, mint Máriusnak Kárt- szólván ellenálló erejét föltételezik. Nem ok nélkül
hágó romjai felett,® vagy más oldalról, mikor valaki hangsúlyozták azt régóta ahhoz értő egyének, hogy
megharagszik a bibliára, csak azért sem olvassa azt, már a gymnasiuin is erosfejíí egyéneknek való. A lelmert nem kedve szerint való exegesist hallott, »össze- kileg csenevész , az értelmileg suta összeroskad és
gyűlve az iskola falai közt egy helyen más helyen, örökre megbénul s legfelebb futni tanul meg a repülés
érezte régen a nagy romlottságot, el-elmélkedctt a baj helyett, ha csak magyarországi gymnasiumi tanulmányi
okai felett s talált is sokat,® hanem azért mégis ott rendszerünk szakad is rá tananyagának súlyával; pedig,
maradt abban az intézetben, öntudatosan, kényszerítés, mi e téren is igazán csak könnyű lovassággal indusőt egyetlen marasztaló szó nélkül ; szívta annak rom- lánk el a szellemi hadjáratra és sok tekintetben fából
lott levegőjét, ette megmérgezett kenyerét — mondom : és horzsakőből rakjuk az épület alapját, más, a tudomámikor valaki Írásban ilyen logikával beszél, ott bizony nyokban megizmosodott kultúrnépek gymnasiumaihoz
eltagadhatlan tény az, hogy az értelemnek nincs elég képest, mint erről e lapokban épen most folyó kimuereje a tiszta látáshoz s az »igen jó kezekben levő tatásokból is meggyőződhetünk. S minő emberek tarmorál® által táplált tiszta érzést megzavarta a vak tanak, sőt követelnek igényt nálunk sokszor a gymnaszenvedély ; mert a meg nem vesztegetett morál szerint siumba való felvételre s az annak lefolyása alatt tanúsímások hibája, nem menti ki az enyészet; mert a ki tott és átkinlódott formális törvényszerűség jogcímén,
öntudatosan marad a bűn barlangban, bűncimborává a magasabb, tisztán tudományos szakpályára ? Mi maválik az, s a ki, mint ez egy papnak is hivatása, er- gyarok semmi más téren nem vagyunk üzlet emberei,
kölcs-nevelő és tanitó akar lenni, holott érzi és nyilván csak a tudomány az, melylyel nemzeti jólétünk más
elismeri értelmi s műveltségi tönkre menetelét, az tényezőinek roppant kárára, nem restelünk sokszor
legalább vallja be nevét, mert erre szüksége van azon gyalázatos vásárt űzni, hajmeresztő erőszakoskodást
egyházkerület superintendensének, ki majdan felszenteli elkövetni. Nálunk a foldmivelő, az iparos, a kereskedő,

sokszor resteli azt fiával szemben, hogy fáradsággal,
de becsülettel s elég ügyességgel végzi munkáját és
keresi kenyerét s kitagadás terhe alatt parancsolja meg,
hogy az apa ^piszkos, durva hálátlan hivatási körét*
nem szabad folytatnia. . . ez a fiu jól végezte népiskolaját ; dictálni egy sem tud a templomban úgy, mint ő,
a gazdálkodás, az ipar nem jól megyen, az idő igen
mostoha — jó lesz tehát az anya-iskolába vinni, papnak, prókátornak, még professor is lehet belőle. így
történik meg aztán, hogy ha a tarcali szőlőművesnek,
a bujt, a paszabi becsületes gazdának nem jól folynak
dolgai, mert talán nem elegendő ismerettel vezette
gazdaságát, bizony nem a tarcali vincellér képezdébe
vagy más gazdasági intézetbe viszi fiát, mert hiszen az
kicsiny világ neki, hanem legalább is főiskolába, úgy
lesz belőle tudományos ember. Én is »lelkemből sajnálkozva mondhatom a »Visszatekintés* Írójával, hogy egyedül a meztelen igazság vezeti tollamat* s az intézetek
anyakönyvéből merített számadatokból tudom, hogy
a felsőbb tanintézetek népességének száma a szerint
hullámzik, a mint az idők járása kedvezőbb vagy mostohább, még pedig azon elszomorító és igen jellemző
arányban, hogy a nem szeretem napok felcsapják a mérleget, kiáltó bizonyságául annak, hogy nekünk a tudomány csak végszükségből kell, hogy nálunk sok ember
nem azért tanul, mert tanulni tud, és tanulni akar, mert
erre benső lelki ereje ösztönzi s nemes és fenséges
tárgyat keres, melylyel megbirkózhassék, hanem igen is
azért, mert tanulnia kell. így történik meg aztán, hogy
még ott is, hol a természettől megtagadott értelmi
erő hiányát talán a kényszer munka végzése közben
feltámadt becsvágy pótolja is némileg, tanítványaink
közül némelyek, mint ezt a ,Visszatekintés* is említi
,első gymnasiumi osztálybeli koruktól mindig tagjai az
önképző társulatoknak* s mégis a »Visszaemlékezéshez*
hasonló vallomásokra kénytelenek fakadni s mi tanárok
is még szomorúabban kénytelenek vagyunk elismerni,
hogy sokszor nagy fáradsággal, sokszor piszkolódással
felépítettük ugyan a házat, fából és mészből, de az utóbbit bizony nem állja a nem neki való alap s abból a
tudományok égető, aranyat próbáló kemencéjéből kikerült lélekből összefanyarodott, a^szu gyümölcs lett
csupán, mely eltart ugyan egy darabig, de némelyike
még élvezhetlen és keserű is, mint a megromlott fügék,
melyekről a biblia emlékezik.
A tudománynyal való sikeres foglalkozás emez alapföltételének hiánya aztán, nyomban más bajoknak lesz
természetes szülő oka s ilyen : az ismeretek iránt szükséges vonzalom, a tanulási vágy teljes nélkülözése. Nincs
és nem lehet munkásságunknak némelyeknél kellő sikere
azért, mert mint a »Visszaemlékezés* őszintén bevallja,
olyan tanítványokat kapunk, kik „boszankodnak, ha az éles
csengetyü-szó iskolába menni parancsolja a pajkos gyerekeket, a folyam partján való futkározásból, vagy a
víg cimborák közül.* A tudományok roppant birodalmának bejárata előtt, óriási hegyek, komor sziklák me-

redeznek, komor arccal figyelmeztetve a hozzá érkező
utast, a gazdagon rejtett kincsek előkeresésénél rá várakozó fáradságos munkára, óriási erőfeszítésre és a kinek az égő vágy, a lelki meggazdagodás nem feszíti
izmait, a bűbájos világ rejtett képeinek, elsőben épen
titokzatos voltukban álló igézete nem ad szárnyakat,
azt, igenis, lehet tolni felfelé, vagy mint ez régen volt,
hajcsákolni bottal, szidással és éheztetéssel; de kincskeresésre alkalmazni, a felásott talentumokkal okos, a
társadalomnak is hasznos, magára nézve is becsületes
gazdálkodást űzni megtanítani — soha! — Az iskolakerülőt, szigorú óramulasztási rendszabálylyal oda lehet
ugyan kényszeríteni a tudományok »nagy kerek asztalához;* hol karon fogva, hol hátulról taszigálva, sétára
lehet ugyan bírni az ismeretek birodalmában, megmutogatván neki, hogy ennek itt ez az értéke, az meg ott,
nézze csak : milyen szép; ez a harmadik meg, hogy
válik egésségére ? de az, épen azért, mert az embert
nem lehet duggatni, be fogja hunyni szemét, be fogja
dugni fülét s mint megint a »Visszaemlékezés* vallja
b e : hallgat ugyan, de nem hall; elkezdi maga is az
önképzést, az az a regény olvasást s az iskolai élet legkedvesebb, sőt némelyiknél egyedül kedves küldetésében
járván mint mendikáns, legátus vagy supplikáns, teljesen
tisztában van a latin és görög nyelv értékével s azért
megy el tőle kedve, a mi sohasem volt, mert ioo olyan
szüle vagy bukott ember közül, ki vagy nem ért hozzá
vagy megégett tőle a szája, 99-től azt hallja, hogy szükségtelen. Az ilyen
cseng etyü szóra boszankodóktól*
halljuk aztán az erkölcsi érzésnek olyan kitöréseit is :
a tanár úr beteg, — hála istennek, nem lesz tanítás 1 ;
az ilyenek végzik aztán a tanpályát úgy, hogy a szigorú
iskolai etetés megtartása mellet felhiznak ugyan odáig,
hogy a külső mértéket megütik; de a fülesztett lélek gyümölcse megint csak nyomorék s az öntözéssel szintén
felhizlalt jég ropogni kezd, ha az élet meleg napja megsüti s jaj annak, a ki rá építi templomát s annak hátára
bizta életét! ! 1
Nincs munkánknak némelyeknél kívánt sikere
ezek után, azért, mert, mint a »Visszatekintés* elismerést érdemlő módon bavallja, olyan tanítványokkal is
van dolgunk, kik »összeteszik kezöket és várják, dum
defluat amnis, (sic!) akik azért örülnek az akadémiába
való menetelüknek, mert ott most már nem zaklatják
őket egy egész hosszú félévig;* tehát a kiknél teljesen hiányzik az önmunkásságra való kedv, az önképzés
komoly törekvése. Már a testi táplálkozásnál is, még ha
más nyújtja is szánkba az ételt, meg kell legalább
annyit tennünk, hogy a sült galambot lenyeljük ; tehát
el kell szánnunk magunkat arra, hogy az elsajátításhoz
magunk is járuljunk valamivel. Mennyivel inkább így
kell ennek lennie a szellemi táplálkozásnál? Igen, de hát
hány ifjú ember tekinti az iskolát etető intézetnek, a
tanítót tölcsérező mesternek, kinek az a feladata, hogy
a befizetett tandíjért a Mátyás restjeiből is tudós embereket
\\ öveljen ? annak gondolom, egyebek közt, elég jellemző

bizonysága az, hogy tudok rá példát, midőn a tanítvány
olyan szerződést kívánt kötni nevelőjével, melynél fogva
ez biztosítja őt, hogy a tantárgyakból nem kap szekundát, mert külömben elveszti a megígért díjazást. A tanító
és tanítvány egymáshoz való viszonya, munkásságuk
hatásának kölcsönös föltétele, a sziv kettős kamarájának
viszonya, az üt- és viszér kölcsönös, egyaránt erélyes, erőteljes működése, s íme az egyik kamara kiköti, hogy ő
nem bánja ugyan, ha a másik beleömleszti is a vért,
de ő tovább nem adja ; ő nőni vagy fejlődni akar, de
csak a kadáver módjára. — Az iskolát nem csak az
teszi iskolává, hogy ott tanítani kell, hanem az is,
hogy ott tanulni kell s hogy mennyire nem - szeretem
foglalkozás ez némelyeknek, bizonysága ugyancsak a
» Visszaemlékezés 8 , a melynek vezeklése szerint, 12 évi
tanfolyam után is kerülhetnek ki olyan emberek, kik
még csak úgy-ahogy sem tanulnak meg érteni egyetlen nyelvet sem ; akkor, mikor épen a nyelv az, a mit,
ha valaki csakugyan komolyan el akar sajátítani s „az
első osztálytól negyedéves akademitaságáig tartó önképezdéskedése 8 nem csupán kaszinóskodási füstölés, mester
nélkül is elsajátíthat ; nem 6 hónapot mondok, hanem
az akadémiai négy évnek, a kollokviumok előtt egy-egy
hét által meg nem szorított s üresen hagyott »pompásan
élvezett8 napjai alatt. — Igen, ehez a pompás élvezethez
való konok és bűnös ragaszkodásból magyarázható meg
az, hogy én már hallottam theologust, a ki megszökött
az intézetből, csak azért, mert egy predikátiót kellett
irnia ; az ilyen pompásan élvezőknek lesz aztán nem tetsző
dolog, ha a dogmatika tanára éles logikával, tudományos
alapon neki dől a hitrendszernek 8 , az ilyen pompásan
élvezők „lótnak futnak paptól-paphoz bizonyos szem nem
látott, fül nem hallott ügyekben, ha a gyakorlati theologia tanára táblára ragasztotta is ki ()a keresztelési, esketési, temetési anyakönyvi kiadványokat ; 8 az ilyen
pompásan élvezők előtt lesz aztán az egész theologiai
rendszer egy összefolyó kháósz, melynek zűr-zavarában
elitéltetik a szabadelvű irányzat; de azért kitűnő mestereink : Ballagi, Láng H. és Channing képezik az idézetek és hivatkozás forrásait; az ilyen pompásan élvezők
ismerik aztán úgy egyházi életünk szervezetét, hogy
elég merészek állítani, hogy „az iskolából kilépő káplánt
egyenesen 'önálló lelkészi állomásra helyezik 8 s az ilyen
pompásan élvezők írnak aztán az olvasó közönség számára
ilyen pompásan élvezhető gondolatokat: „Az emberiség
valóban erővé kezd vállaniX ! . . Nem mondom, hogy
nincs kivétel, hanem általában igaz 8 1 ! . .
Nincs munkásságunknak mindenkire nézve óhajtott
eredménye azért, mert némely tanítványainknál hiányzik
a benső hivatás : mert némelyik elég vakmerő lelkiismeretlen vásárt űzni a szakpályával s nem borzad vissza
a meg nem szolgált, a meg nem érdemlett s így becstelen kenyértől sem; mert, mint a „Visszatekintés 8
mondja : tanítványaink közt is olyanok vannak, kik
nyilván bevallják, hogy »kik a papi pályára léptünk,
leginkább azon tekintetből tettük, hogy biztos kenyeret

ád. 8 A tanár odaáll tanszékében s minthogy a „Visszatekintésnek 8 sem a „hallhatólag való olvasássem
a
„szónoklás8 nem kell, akár zongora kísérettel mondhatja
el, tanítványainak szivéhez akarván szólani, hogy a kelletlen, a kényszer-munkánál az életben aligha van hálátlanabb, mig a kedvnek, az igazi benső hajlamnak e
részben csodás hatás jutott. Kinél az jelen van, kezében
a munka már félig végezve van, s tovább való folytatása is könnyű teher. A lelkészi hivatal, különösen ilyen
benső hajlamot, ily lelkesült munka-kedvet föltételez s
ki talán ilyennel nem bir, jobban teszi a közügy érdekében, ha kényelmesebb, kevesebb lelki fenséget és Önfeláldozást kivánó pályát keres magának s átengedi helyét
azon keveseknek, kiket ide bensőbb érdekeltség, több
ügyszeretet s kitartóbb türelem szólít. . . . annak a
gondolat s lelkesültség nélkül való pályataposónak, nem
„olthatja be szivébe a Krisztus evangéliomának világát
s bizony sötétség marad a szívben és Krisztus aluszik a
hajóban 8 vagy legfelebb akkor költetik fel, mikor már
kenyér után kénytelenek kiáltozni, azt a lesújtó ítéletet
nyervén válaszul: „E gonosz nemzetség jelt kivan, de
nem adatik neki, a ki én velem együtt nem takar, tékozol az. . Én ismerem az én juhaimat; és ismertetem
én is azoktól, de ti nem azok közül valók vagytok ; sok
drága dolgot mutattam nektek, azok közül a dolgok
közül melyikért köveztek meg engemet!! r 8 Máté XII.
János X. . . .
. . . íme ez, nagyából megvonva „a képnek másik
oldala
A »Visszatekintés 8 irója mindenesetre nagy hálára
kötelezné az utóvilágot s az oktatás s neveléstannak
egyik nevezetes problémáját oldaná meg, ha megfejtené azt: mint lehet jóravaló, ismeretekben gazdag, a
társadalomra hasznavehető, munkás és lelkiismeretes tagokat nevelni abból, a kinek sem tehetsége, sem kedve,
sem szorgalma, sem hivatása nincs ? Minthogy pedig ez,
hihetőleg, sok időt veend igénybe, addig függeszsze fel
kárhoztató, keserű epével vegyitett, talán az iskolai pálya
alatt kapott sebek meg-meg ujuló fájdalmának izgatása
által sugalmazott ítéletét intézetek és rendszerek felett,
s különösen ne gázoljon, a névtelenség álarca alatt, becsületében annak a testületnek, melynek lehetnek ugyan
emberi gyongeségei, de munkássága még akkor is méltánylást érdemel, ha gazdagabban tudnók is jutalmazni,
mint a mennyire szegényes és szűk háztartásu protestáns
egyházunk ez idő szerint képes. — Aztán higyje el,
hogy ennek a testületnek sem a tudomány, sem a tanitás
nem monopoliuma. A sorompók íme, felvonvák ! . . . .
mutassa meg erejét kiki, ha azzal rendelkezik. Sokszor
isten a kicsinyekben is kijelentheti bölcseségét s a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. Mennyi munka
egy jóravaló fiatal embernek, a panasz, a kárhoztatás,
a becstelenités hálátlan és keserű foglalkozása helyett ! ?
A kinek egy áldásosabb theologiai rendszer, több sikert
igérő tanítási módszer körvonalai élnek fejében, álljon
elő vele és segítse ki gúnyolódás helyett, a nagyokat, kik
1$

érezve kötelességüket a jövő nemzedék iránt, fáradhatlan
szorgalommal keresik a siker kulcsát. Egy jó, „az erős
vallásos meggyőződést alapról-alapra megteremtő dogmatika,® „a biblia olvasását megkedveltető exegesis,®
egy „szem nem látott, fül nem hallott dolgokra kiterjeszkedő gyakorlati theologia® stb. stb. mind méltó
tárgyai egy jóra való ifjú erőnek. . . elő tehát velők!
Mi a rendszert is, a tankönyvet is örömmel fogjuk üdvözölni s meg is próbáljuk keresztül vinni ; sőt a magyarországi protestáns theologiai tanári karban hiszek annyi
lelki emelkedettséget s tiszta és minden melléktekintetek
nélkül való szeretetet egyházának szellemi virágzása iránt,
hogy még a kenyerét is kész, egyetlen zúgolódó szó
nélkül felcserélni, ha belatja, hogy az ügynek többé
ereje nem elegendő s erőteljesebb sarjak, szépreményű
sudarak verődtek fel a korhadni kezdő törzs körül.
És én ezzel a kibékítő gondolattal válok meg most
is a „Visszaemlékezéstől.® Az „Egy ifjú pap® aláirás,
e lapok szellemes tollú szerkesztőjének régebben mondott szavait juttatja eszembe : „nem baj az, ha a fiatal
must erősen forr, ha mindjárt sok seprűt is ver fel;® a
„Visszaemlékezés® irója pedig vigasztalja magát, Luthernek 1524-ben mondott eme szavaival: „így megy ez
a harcnak rendes folyása szerint. A hol harc és háború
van, ott némelyek elesnek, mások megsebesülnek, de a
ki hű marad, rnegkoronáztatik.®
Mitrovics Gyula.

BELFÖLD.
Az ungi ref. egyh. megye tavaszi közgyűlése.
Az ungi ref. egyházmegye febr. 17, és 18-ikán
tartá meg tavaszi közgyűlését a pályini egyházban számos egyházi és világi férfiak részvéte mellett. A rendes
gyűlést megelőző estve olvastattak fel az egyházlátogatási jelentések, melyekből örömmel értesültünk arról,
miszerint híveinknél a vallásos élet, egyházi ügyek iránti
részvét s áldozatkészség, a mostoha körülmények dacára
sem lankadt, sőt több helyütt az egyház oltárára tett
áldozatokban s szép adomanyozásokban nyilvánult. A
mi iskoláink szellemi állapotat illeti, örömmel értettük
meg a jelentésekből, hogy tanítóink, kevés kivétellel,
igyekeznek nehéz, de fenséges pályájukon kötelességüket híven teljesíteni s az iskolákban, egyhazunk ezen
veteményes kertjeiben híven munkálkodni. A mi hiány
e tekintetben mutatkozik, az leginkább a szülők
hanyagságának róható fel, kik vonakodnak gyermekeiket pontosan iskoláztatni ; a politikai hatóság pedig
vonakodik a törvényhozás által reá ruházott hatalmat
használni s az egyházi hatóságoknak készséges segédkezet nyújtani.
A gyűlést az egyházmegye köztiszteletben s szeretetben alló esperese nt. Szabó András úr kezdette

meg buzgó vallásos érzéssel mondott imával; majd
egyházmegyénk nagytudományú s vallásos buzgalmú
világi tanácsbirája Kovách Károly úr mondott egy
emelkedett szellemű s köztetszéssel találkozott, remek
megnyitó beszédet, mely méltán megérdemli, hogy a
nyilvánosságnak általadassék.
Az elnöki megnyitó beszéd után legelsőben is a
lelkészi és tanitói állomások betöltése és rendezése került
a zöld asztalra, mi szükségessé tette, a különben több derék és kitüntetést érdemlő tagokat számláló tanitói testület egy pár tagja ellen felmerült fegyelmi panasz elintézését is, s egyházmegyénk jeles pénztárnokának
Makay Dániel úrnak tapintatos . s közhelyesléssel találkozott javaslata folytán az egyh. m. consistorium által
zárt ülésben intéztettek el a beadott panaszok, melyek
részben sértett önérdek s önző tervek meghiusulásának
voltak kifolyásai. Úgy a papi mint a tanitói változásokat illetőleg elhatároztatott, miszerint az egyházak kötelesek papot vagy tanitót hivni jóval az egyh. m. gyűlés előtt, s ide az ügy már csak megerősítés s jóváhagyás végett jelentessék be. Olvastatott az egyh. m.
pénzügyi választmány jelentése, melyből örömmel győződhetett meg a nagyszámú közönség, hogy a pénztár
a legjobb rendben van, s hogy a P. Horváth Mária-féle
segélyalap — dacára annak, hogy kamatja a végrendelet szelleméhez képest — építkező egyházak, lelkészek és tanitók közt évről-évre kiosztatik, — pénztárnokunk buzgalma,' fáradsága s ügyes kezelése mellett már
eddig is 5000 frton felül szaporodott, s ha ily ügybuzgalommal s szakavatottsággal fog pénztárunk ezután is
kezeltetni, biztos reményünk lehet, miszerint néhány év
múlva a most eladott, s még eladandó birtokainkból befolyandó összeggel lesz egyházmegyénknek 100,000 frt.
tőkéje, mely ezen védbástyat képező egyházmegyének,
ha nem is anyagi virágzását, de létezését, fönállását örök
időkre biztosítja. Minden esetre sajnálatra méltó, hogy
egyházmegyénk papságának egy igen csekély töredéke,
támogatva egy pár világi egyén által is — nem átallá
nyiltan sértésekkel illetni egyh. m. pénztárunk éber őrködőit, azonban az egyh. m. közgyűlés ezen támadást
egyszerűen visszautasította.
Olvastatott az egyh. kerületet s egyh. megyénket
közösen illető détéri és hajnácskeői birtokok eladásáról szóló jelentés, s az illető felek között kötött
szerződés ; melynek mély belátással s szakavatottsággal összeállított minden pontja egyh. megyénk
közhelyeslésével találkozott; s mit a gyűlésen elfeledett
egyházmegyénk, — legyen szabad itt kifejeznem köszönetünket Makay Dániel egyh. m. pénztárnok és Kovách
Karoly vil. tanácsbiró uraknak, kik az eladásnál egyházmegyénk érdekeit annyira szívökön viselték.
Az egyházlátogatók — jelentéseikben — élénkvonásokkal rajzolták azon nyomort, melyben vannak
egyházmegyénk papjai s tanítói a múlt évi általános terméketlenség miatt. Termésünk — úgyszólván — semmi;
fizetésünket pedig a szegény, tehetetlen nép — mivel

maga is majdnem éhenhalással küzd, — képtelen fizetni.
Ebből folyólag indítványoztatott, nem lenne-e célszerű,
hogy a p. Horváth Mária-féle alapítvány kamatainak
egy bizonyos része — ez évben kivételesen — vonassék el az építkezni akaró egyházaktól, annyival is inkább, mivel a nép is igen szegény, s az építkezéshez
anyagi áldozatokkal járulni nem képes, — a félben levő
vagy halas zthatlanul szükséges építkezésekre adassék
csupán segély ; — s az altal nyujtassék alkalom — szánandó helyzetben levő papjaink s tanítóinknak — igazán
mostoha helyzetük javítására. Ezen indítvány általános
örömmel fogadtatott; azonban egyik világi tanácsbiránk
B. D. űr — a végrendeletre való hivatkozással, mely
ilyen kivételes esetekről nem szól — ezen életrevaló humánus indítványt, mindjárt bölcsőjében eltemette. Ha
az a végrendeletet tevő fenkölt szellemű Horváth Maria
latna egyházmegyénk belső hivatalnokainak szegény,
szánakozásra méltó allapotat, — bizonyara sehova sem
adná s adhatná méltóbb helyre — ez idő szerint —
a segélyt mint ide. De hát a paragraphusokra való
hivatkozás miatt maradunk tovabbra is sanyarú állapotunkban, s most mar könnyes szemekkel mondhatjuk el
majd : mit együnk, mit igyunk, mivel ruházkodjunk ?
Egyházmegyénk testületének tagjait eddig a kölcsönös bizalom, egyetértés és szeretet kapcsai foglaltak össze; fajdalmasan tapasztaltuk azonban jelen gyűlésünkön, miszerint egyesek sértett hiúsága s önérdeke a szép egyetértést szerette volna kíméletlenül
felzavarni. Egyházmegyénknek egy igen csekély töredéke a pénzügyi választmány eljárását is megkisérlé
kifogásolni, azonban eredmény nélkül; itt célt nem érhetvén, a népiskolai választmány eljárását vették éles
biralat ala; ekkor a népiskolai választmány által — egy
altala megvizsgált — s jeles késziiltségűnek talalt ifjú
egyén oklevele volt a céltabla. A támadást a tiszaháti
erdőközi tanítói értekezleti kör kezdette egy altala hozott
határozat jegyzőkönyvi kivonatával. Ezen jegyzőkönyvi
kivonat oly követelő és sértő modorban volt szerkesztve,
melyen egyházmegyénk egész testülete általánosan megbotránkozott, s azt szigorú megrovás mellett visszautasította, s így ezen egész ügy, melyről még jóval gyűlés
előtt azt hirdették, hogy nagy port fog felverni, nem
inyök szerint intéztetett el, s az illetlen támadás főintézői szégyenkezve mentegették eljárásukat.
Végül, mivel a tisztújítás 3 éves cyclusa ez évben
letelik, a tisztikar állását az egyh. m. közönség kezeibe
letette s a választásnak, legközelebbi közgyűlésünk alkalmával megtartása elhatároztatott. Reméljük, hogy a választó közönség a választásnál mellőzni fogja a magán,
személyes érdeket, s csak oly egyénekre adja szavazatát,
kik hivatásuknak úgy ügybuzgalmuk, vallásosságuk
mint erkölcsi életük által megfelelni nemcsak készek,
hanem képesek is!
Ungi.

RÉGISÉGEK.
Jeltelen sirok.
(Vége.)
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Gábor jani Szentmiklósy

Sámuel.

Született e jobb sorsra érdemes férfiú 1807-ben,
Pócsmegyeren (Pest m.), földműves szülőktől, kik szokás
szerint a lelkész s tanitó ösztönzésére, az elemi oskola
dicséretes bevégzése után nagyobb tanintézetbe, Losoncra
adták fiukat, hogy pap legyen belőle. Losoncon ez
idő tajt a philosophián kívül a theologia propedeutikajat
is taniták. Innen egyenesen a debreceni vagy pataki
collegiumba lehetett menni. A losonci diákok többnyire
Patakot valasztak. így Samu ez utóbbi helyre mene
Az ifjúban mar ott mutatkozék mozgékony, eleven,
satyricus csipkedésekre hajló természete. Társai inkább
féltek tőle, mint szerették őt. Patakot csakhamar ott
hagyva, Papara költözött. Itt végezve a theologiát, a
szokásos rektoriára Barsba ment, Nagy-Sarloba, hol azonban csak két évet (1835—7) tölte, előljaroinak nem épen
teljes megelégedésére, többet foglalkozván hegedűje-,
könyvei- s rajzónjával, mint oskolájaval. Megválva a
tanitósagtól, folyamodott a barsi e. megyén a bekeblezés s első papi vizsga letehetéseért; de Szabó Péter az
akkori esperes, kit éles gunyorával egy Ízben erősen
megjelzett, két évig tartá őt sakkban, mig végre 1839ben az e. m. tanács, a folyton akadékoskodó esperes
dacára is — mint az illető jkönyv mondja — „immáron
méltónak Ítélte a bekeblezésre/ Káplani éveit, melynek
50 váltó forintos nyomorúságai az oskola falai közül
vérmes reményekkel, fellengző ábrándokkal kilépő ifjakat többnyire lelkileg, testileg leverik, elcsüggesztik,
tehetségeiket eltompítják vagy végleg meg is ölik, ezen
sanyarú kápláni éveket Sz. törhetlen ereje folytonos tanulmányozásban tölté. Ép ez időtajt irt ki a Kisfaludy-társaság pályázatot satyrára. Ez elem különben is túlsúlyban levén Sz.-ban, kapott az alkalmon próbára tenni
tehetségeit s tárgyul a politikai élet féktelenségeit vévén :
beküldé pályamunkáját a »Megyei tisztújítást.'-'' „A husz
versengző közt — mondja Toldy M. N. ír. történetében — öt győztes találtatott (Vajda, Szentmiklósy S.,
Szilágyi István, Gál és Tárkanyi). Majd a gazdasági
egyesület nyitván palyázatot népszerű gazdaságtanra :
Sz., ki a gyakorlati életet is élesen megfigyelte s az itt
mutatkozó hianyokat, földműves népünk okszerűtlen gazdálkodási rendszerét jól ösinerte, erőt s kedvet érze
magaban föllépni e kiizdtéren is. Es ismét sikert aratott,
nem teljeset ugyan; mert más két versenytársával együtt
merítették ki a g. egyesület altal kitűzött tárgyat. A
tehetséges ifjú iránt tisztelettel kezdettek viselkedni a
korosabb lelkiatyak is. Híre terjedt s 1842-ben megürülvén e. megyéjében a fényesebb s jövedelmezőbb
• papiallomások egyike (Nagy-Szecse), az akkori választasi

törvényektől eltérőleg megengedtetett, hogy ama gyü- lehete hinni, hogy rég lerakta már valahol az élet terlekezet őt rendes lelkészül vihesse.
heit, életjelt adott magáról. A »Corvina* népszerű olEleinte nagy kedvességben állt mind hívei, mind vasmányokat terjesztő társulat kiadványain láttam nevét.
kartarsai előtt. Utóbb azonban meghidegültek, sőt ellen- Az évi jelentésben a titkár büszkeséggel emlité fel,
szenvet is éreztek iránta, amazok, mert vas vesszővel hogy oly olvasmányokat nyújthatott, a milyenek Szenturalkodott felettök, emezek, mert nem tűrhették sokszor miklósy dolgozatai. De ama társulat — fájdalom —
kíméletlen gunyorát, kicsinylő, semmi tekintélyt ösmerni besziinteté működését s Sz. is eltűnt. Rövid időn ismét
nem akaró természetét. E zömök kis ember soha meg megjelent, régi dicsősége helyén, a Garam völgyén.
nem hátrált senki előtt. Mokány batorsággal szállt Hátán kis bőrönd. Ősz haja s bajsza feketére festve. De
szembe testi vagy szellemi góliatokkal, rendszerint ő az a sajátságos, gunyoros mosoly elárulta, hogy ő az.
lévén a kihívó s győztes. Mindez elidegenité, sőt ellene Jó ösmerőseinél felnyitá a bőröndöt s abból könyveket
ingerié a kedélyeket fönt és alant. Csak alkalom kelle, szedett elé, sajat munkait. Ott hagyott belőlük egy-egy
hogy az illetők visszaadhassák, kettős mértékkel, a vett csomagot. így akarta megtakaritani a könyvárusi szásebeket. Es a sors könyvében ugy volt megírva, hogy zalékot s a portót. Tehát éveken at pennájával tartotta
ec alkalom csakhamar megjöjjön. 1846. nyaran a lévai fent magát. Vajmi sovány kenyere lehetett szegény
piacon egy őt szóval, utóbb tettleg is bántalmazó pol- öregnek! De azért büszke volt, hogy senkire nem
gárt, önvédelmében, életveszélyesen megsebesítvén, e szorulva, a maga emberségéből élhetett. Öreg napjaiszerencsétlen eset miatt bűnvádi kereset alá fogatott s ban is a múzsákkal társalgott. A 70 éves agg meg-megbar a polgári törvényszék fölmenté ; de a consistorium nyergelé a pegazust s ha az nem röpül is vele föl a
elmozdita őt hivatalától. Es ettől kezdve »megnehezült
mennyei paradicsomba, oda, hol Petőfi s más dicsőülaz idők viharos jarasa felette !* Az élte delén lévő tek vigadoznak, sőt még oly elevenen sem üget, mint
s mar akkor csalados férfiú, egy más életpályához fo- a »megyei tisztujitáskor*; denique mégis megüli. . . .
gott a gazdászathoz. De a csakhamar bekövetkezett azaz megülte; mert azóta, hogy utoljára járt arra, sok
országos nagy események magukkal sodorták őt, midőn viz lefolyt a Dunán . , s lehet, hogy letette vándorbotkis gazdasága pótolhatlan veszteségeket szenved, annyira, ját örökre s ösmeretlen sírját hólepel takarja.*)
hogy ezt eladni volt kénytelen. Bérletbe fogott. Ez is í
Munkái:
rosszul ütött ki, tőkéjének maradványat elnyelé
1) 1841-ben a Kisfaludy-társaság altal kiirt palyaAjtaján s a paizsos férfiú*, a szegénység, a nyomor zörzatnal jutalmat nyert satyrája >yA megyei tisztújítás *
getett. Szamos tagból alló csaladja iránti tekintetek le2) Gazdasági kis tükör, falusi népiskolák számára
győzték, megtörték büszkeségét s mit eddig nem tőn :
Pál, Szentmiklósy Sámuel és Tahy Emánuel
kenyeret kért az e. megyén, folyamodott a nemes-oroszii, Karika
Csapi
ezen nemcsak Barsban, de tán az egész országban leg- koszorúzott munkáikból szerkesztette Kecskeméti
Dániel.
Buda
1843.
(Négy
kiadást
ért.)
nyomorultabb tanítói állomásért. Kegyelemből megnyerte.
Itt kínlódott tizedmagával; de csak rövid ideig; mert
függést, alárendeltséget ez állapotaban sem ösmert.
Szembe szállt papjával, az oskolát latogató esperessel
s igy távoznia kellett. — Jellemző, mit a hivatalos
jkönyv ez alkalomból fölemlít: >:>Az egyh. megyei tanácsszék feddésére — u. m. — dölyfösen ekként valaszolt :
„Nem az rám nézve a büntetés, hogy Orosziból távoznom kell, hanem az volna rám a büntetés, ha innen
távoznom nem volna szabad.*
»Koldusbot és függetlenség
eme jelszóval vette
kezébe vándorbotját a 60 éves agg. Váljon hol teszi
le ? Talál-e a világban egy kis szögletet, hol nagyrészt
még kis korú gyermekeivel meghúzhatja magát ? Nem
tudá. Gyakran lehetett őt látni egyfogatú szekerén,
savanyu vizet szállítva Szántóról Esztergomba, vagy
Komárom tájékáról szűz dohányt. Ezen aztán rajta
vesztett. Oda lett a tőke legeslegutolsó roncsa is. Hol,
miből élt aztan évekig ? nem tudni, csak az bizonyos,
hogy nem koldulásból. Már ekkor két fia pályavégzett
ember volt. Egyik, bar csak tanitó, de nősülés utján,
eléggé jó módban ; másik egy népesebb városban hires,
keresett ügyvéd. Még ezektől sem fogadott el, nem hogy
kért volna valamit. A jelen évtized elején, midőn azt

3. Nép számára szánt olvasmányok. Pest 1870.
Kiadja a »Corvina.*
4. Násznagyi és vőfélyi beszédek és versezetek.
Vac. 1871.
5. Verskoszorú a nép számára. Előfizet. Kecskemét
1878.
Kéziratban :
I. Gazdasági kalauz a nép számára 24 ív. 2. Az
okszerű lótenyésztés, 12 ív. 3. Szarvasmarháink
gyér ülésének s elaljasodásának okairól. 4. Családi életkép, nevelési szempontból, 24 ív. 5. A gyermek nevelésrőli 10 ív.
6. A zsidó emancipációról, 1863, 14 ív. 7. Virgil georgiconja s eklogáinak fordítása. 8. A vallási reformnak
az orthodoxiávali küzdelme. 9. Néhány tankönyv, elbeszélések, versezetek.
Szentkúty

*) Aligha ! Még a múlt

Károly.

hónapban, a Verhovay-Majthényi

baj alkalmából a Függ. Hírlapban Sz. S.

pár-

„ref. lelkész" Kecskemétről

keltezett levelében, mint , 7 3 éves higgadt eszű öreg* szólalt f e l .
Szerk

IRODALOM.
A tiszántúli ref. középiskolai tanáregyesület évkönyve az 1879/80. évről. Szerkesztette Gergely Karoly, egyesületi jegyző. II. évf. Debrecen, városi nyomda
176 lap. — E fiatal egylet rövid idei fenállása óta bebizonyította életrevalóságat. Van 3 tiszteletbeli, 14 alapító, 44 pártoló és 89 rendes, összesen 160 tagja, kik
nek e füzetben közölt névsora a mellett tanúskodik,
ho gy az egylet tagjai sorába nemcsak tiszántúliak, hanem más egyházkeriiletbeli tanárok is rendes tagúi
léptek be, u. m. Dunamellékről 4, Dunántúlról 2, Tiszáninnenről 5, Erdélyből 1 tanár. Jelen füzetben közöltetik a Hódmezővásárhelyt Szegedi Sándor elnöklete
alatt tartott második közgyűlés jegyzőkönyve, az ott
tartott elnöki megnyitó, Gergely K. jegyzői, Osterlamm
Ernő pénztárnoki jelentésével együtt. Szakszerű cikkek :
A nyelvérzés élesztése és ez által a nyelv épségének
fentartása, Imre Sándortól. Adatok a hódmezővásárhelyi
ref. főgymn. múltjához és javaslat a ref. gymn. értesítők egyöntetű kállitasa tárgyában, Futó Mihály tói. Ez
utóbbi javaslat már több ízben fölmerült irodalmunkban ;
legelőször Ballagi Géza lapunkban pendítette meg az
eszmét, aztán György Aladár írt róla a Figyelőben, s
mind a mellett értesítőink most is jobbára oly rendszertelenül szerkesztvék, mint ama cikkek megjelenése
előtt. Bar lenne Futó úr javaslatának több eredménye,
s ha nem több, legalabb egy egyházkerület állítana ki
egyöntetűen iskolai értesítőit! Géresi Kálmán a ref.
tanügy, különösen a debreceni főiskola legrégibb történetéből mutat fel korjellemző képeket ; Gergely Károly
a beküldött értesítések alapján összeállítottá a tiszántúli ref. egyházkerületbeli középisko'ák statistikai adatait; végűi Békési Gyula „mit csinálták száztíz évvel
ezelőtt ?(< cím alatt, a debreceni főiskolai levéltárban
meglévő s Debrecenben 1770-ban a gymnasiumi tanítók
számára kiadott utasítást közli s tanulságos megjegyzésekkel kiséri. E „Methodusban 8 már igen sok benfoglaltatik abból, a mit ma ^módszeres utasítások 8 cimen
bámulunk.
Ráth Mór kiadásában (a Haas-palotában) megjelent az 18y9-ik évi országgyűlési törvénycikkek 8-rétű
384 lapra terjedő, és 16-rétű, 816 lapra menő kiadása.
Ara mindeniknek külön-külön 2 frt 60 kr.
Beiktatási ünnepély, mely szerint báró Radvánszky
Antal, mint a magyarhoni ág h. evangélikusok 4 egyházkerületének egyet. egyh. és isk. felügyelője a 4 egyházkerület egyet, közgyűlésén 1879 sept. 11-én hivatalába iktattatott. Bpest, nyom. Hornyanszky Viktor. 51
lapra terjedő, díszesen kiállított füzet, mely a nevezetes
beiktatási ünnepély hű és teljes leírását foglalja magában.
Jegyzőkönyv a beregi ref. egyházmegye 1879
dec. 9—10. napjain Beregszászban tartott közgyűléséből.
14 ívrétű lap. Peterdy Károly esperes és Kántor Sámuel segédgondnok elnöklete alatt ment végbe e gyűlés,

melynek érdekes tárgysorozatából fölemlítjük, a lelkészi jövedelmeknek a gyámpénztári fizetésekre vonatkozó
uj osztályozása végett kinevezett küldöttség jelentését.
E szerint a gyámpénztár segély-illeték fizetésénél a jövedelmesebb egyházak lelkészein könnyítve volt, mig a
kissebb jövedelműek azokhoz képest túl voltak terhelve.
Küldöttség igazságosabbnak tartja, ha ezentúl eltekintve
attól, ki melyik osztalyba soroztatik, megállapíttatik,
hogy gyámsegély-illetékul a kerek 100 frt jövedelemnek i°/ 0 -a fizettetik. S itt következik a legérdekesebb,
a beregi ref. e. m. lelkészeinek jövedelme. Bizony szomorú kép tárúl föl előttünk !
kigyósi lelkész, kinek
nincs 200 frt jövedelme, fizet gyámsegély-dijul évenként
1 frtot (még ezt is !) A bilkei, bucsui, gecsei, macsolai
lelkészek 200—300
frt közötti jövedelme után 2 frtot ;
és így tovább a csak százakban beszélő gyér jövedelem
hosszú létráján, mig végre elérkezik a jelentés a zenithhez. 4 egyház lelkészének van 1000 írton fölüli jövedelme
legtöbb a tarpainak, 1200 frt, ki 12 frtot és a derceni
lelkésznek, 1700 frt, ki 17 frtot fizet a gyámpénztárba.
A küldöttség javaslata, mely csakugyan méltányos és
jóval igazságosabb mint a régi fizetési kulcs: csekély
módosítással elfogadtatott.
A budapesti III. kerületi (ó-budai) h. h. anyaegyház 1879. évi jövedelmeinek és kiadásainak kimutatása, valamint a fizető és nem fizető egyhaztagoknak névjegyzéke. 8-r., 14 lap. -— Ismét
egy virágzó gyülekezetünkről van szerencsénk megemlékezni. Az egyház bevétele 2836 frt. 3 kr., kiadása 2416 frt. 76 kr. marad készpénz összesen 419 frt
27 kr. A pénztári maradvány múlt évekhez képest apadóban van ; minek az az oka, hogy 300 frt, mint a kiadások rovata mutatja, tőkésittetett, hozzájárul még 208
frt földhaszonbér-hátralék, mely azonban, magán uton
nyert értesülésünk szerint, legújabban törvényes úton
behajtatott, s jelenleg az egyház pénztárában van. Parbér-hátralék 150 tagnal 613 frt; nagy összeg az igaz,
de megjegyzendő, hogy ezelőtt 5 évvel, midőn a mostani lelkész hivataloskodását megkezdette, ez a rubrica
890 frttal szerepelt, s hogy jövőre a jelenlegi szám
legalább felényire apadjon, arról a lelkész erélyesen
intézkedett. Az egyháznak kinn levő követelése, a már
befolyt földhaszonbér-hátralék levonásával 2126 frt 39
kr. A gyülekezet buzgó főtisztviselői: Mészáros Sámuel
lelkész és Földesy Lajos főgondnok.
Futkározó hamis atyafi vagy a leálcázott nazarenus. Népszerű elmélkedés, írta Könyves Tóth Kálmán.
Debrecen, városi nyomda, 20 lap. — Hasznos röpirat,
melyre immár égető szükség volt: a nazarenismus mind
jobban terjed, kivált a délvidéki magyar reformátusok
soraiban, s tudtunkkal Szőllősi Antal és Dömötör Károly lelkipásztorokon kivül, lelkészeink közül egy sem
foglalkozott ügyeikkel behatóbban. Könyves Tóth úr,
ki sokat ad arra, hogy irodalmi műveivel a gyakorlati
életben használjon, nem e tévelygők szemének fölnyitását tűzte ki jelen rövid elmélkedésének céljául, tudva,

hogy minden ebbeli igyekezete oly sikertelen lenne,
mintha vakon születettnek magyarazná a színek közötti
különbséget. Ennélfogva értekezésének feladatául tekinti,
hogy a józan gondolkodású, evangyeliomi keresztyének
e híven felmutatott képben ösmerjék meg s kerüljék el
azokat, kik mint hálátlan gyermekek törnek édes anyjuk ellen. Feltünteti a nazarenismus történelmi fejlődését, egész napjainkig s legújabb példákkal bizonyítja,
a nazarénusok ferde eszűségét. Nem isten káromlás-e,
kérdi, midőn pl. Lacházán találkoztak közülök olyanok,
kik természetellenesen csonkították meg magukat; felhozza a lapunk 2-ik számában említett szalontai nazarénus szent ocsmány hőstetteit; megemlíti, hogy egy
hódmezővásárhelyi nazarénus álmot latva, Jehova parancsát hallá, hogy miként hajdan Ábrahám, ügy ő mostan aldozza föl neki magazatat, mihez képest kis gyermekét az asztalra fekteté és zsoltárokat énekelve, az
ártatlan nyakát bárddal vágta ketté; végül bemutatja
azt a nazarénust, ki sertvése eltört lábát imája csodatévő erejével akarta összeforrasztani. Mindez oda irányul, hogy a farizeusi képmutatás bő köpenye alá
rejtőzött „futkározó hamis atyafiakról® (Galat II. 2.)
lerántsa a leplet, hogy a hívek tisztán lássanak, és
senki altal meg ne csalattassanak. Egy példány ára tiz
krajcár, tömeges megrendelésnél minden tíz példányra
egy tiszteletp. jár. Megrendelhető utalványnyal vagy
utánvét mellett szerzőnél: u. p. Kun-Lacháza.

K ÜLÖNFÉLÉK.
* Személyi hirek. A vértesaljai ref. egyházmegye
segédgondnokaul Kenessey Kálmán miniszteri osztalytanacsos lett szótöbbséggel megválasztva. A világi aljegyzői állásra Sarközy Kázmér, Sziits Arthur, Sziits Andor
és még mások nyertek szavazatokat; mivel azonban általanos többség nem volt, a három első köz*, mint a
kik aránylag legtöbb szavazatot nyertek, uj szavazás
lesz. —• Az alsóbaranya-bácsi ref. egyházmegye segédgondnoki állása, balázsfalvi Kiss Miklós elhunytával megürülvén, értesülésünk szerint, a legnagyobb valószínűséggel Gál Péter volt országos képviselő fog megválasztatni. — A felsőborsodi ref. egyházmegye bánfalvaí
gyülekezete főgondnokául Ascher Miksa ott lakó s a
népnevelés terén áldozatkészsége S meleg érdeklődése
által érdemeket szerzett izraelita haszonbérlőt választotta
meg. Választas után közebéd következett, az uj gondnok pedig a falubeli szegények közt élelmi szereket
osztott ki. — Öcsödön az elhunyt Gál Imre ref. rektor
helyébe ideiglenesen Miklósi Lajos okleveles tanítót
alkalmazták. — A debreceni ref. főiskolaban a Tóth
Mihály halála altal megüresedett gyakorlati theol. tanszék a rank következő áprilisi gyűlés alkalmával be fog
töltetni. — T. Hubay László, volt sepsei s. lelkész, a
múlt évben előbb Gyönkre, utóbb Aderjásra egyhangú-

lag megválasztatván lelkésznek, okt. 13-án Aderjásra a
nép altal nagy örömmel a paplakra beszállittatott ; de
már dec. 13-án 32 éves koraban elhalván, f. hó 15-én
helyébe T. Szendi Lajos pacséri segédlelkész egyhangúlag megválasztatott. Közli Sepséről B. I. — MohGyula budai tanitókáplán brassói magyar ev. lelkészszé
választatott meg; helyébe Budán Greiffenstein Istvánt
alkalmazták.
* Deák József alapítványa. A nagykőrösi ref.
főgymn. érdemesült tanára, Deák József úr, — a N. Kor.
értesülése szerint — testi gyengélkedése miatt, a jelen
tanév második felében tanári hivatalának folytatásától
visszalép. Vele a latin classicitas egyik buzgó s tevékeny
apostola lép vissza 27 évi közhasznú működése után
azon palyatérről, melyre őt önmaga s classikusnak mondható kora képezte. Lehet, hogy körülményeinek alakulása után, a következő tanévben véglegesen is búcsút
vesz a szeretett tanintézet tényleges vezetésétől. Deák
melegen emlékezve b. e. szüleire, az őt s annyi ezereket nevelő főgymnasiumra, de honfiúi érzelemtől lelkesülten, magasztosan gondolkozva egyszersmind a magyar
nemzetnek közelgő ezredéves örömünnepére is, mely
1889. évben lesz, az általa kitűzött feltételek s célok
mellett, 7000 forintot tett le, alapítvány levele kíséretében, a tanügy oltárára a körösi főgymn. javára, a
helv. hitvallású egyének és érdekek előmozdítására. Főbb
feltétele az, hogy ez Összeg addig gyümölcsöztessék az
ő halála után kamatos kamataival együtt és pedig elkülönzötten a többi alapítvanyoktól, mig az 22.000 forintra szaporodik. Ekkor 2000 forint kezeltessék külön,
szülei Deák Sámuel és Ceglédi Sara emléke címén,
melynek kamatat élvezze évenként, testvéreitől leszármazott n-kőrösi gymnasiumi tanítvany ; sőt ha ez megérdemli felsőbb tanulói palyájának teljes bevégezéseig.
Egyenes jogutód nem létében, esetenként a kamat
szintén a főgymnásium céljaira fordittassék. A 20.000
forint kamata, mely „Deák József főgymnásiumi tanár
alapítványa® címet viselje, a tanari fizetések javítására,
a tápintézetre, egyházkerületi tanári gyám- és nyugdíjra,
classikus könyvek, főként szótárok szerzésére, a tanuló
ifjúsági önképző tarsaság szellemi szükségeinek fedezésére, szegény és szorgalmas beteg tanulók gyógyítására és a p é n z t á r n o k fizetésének emelésére fog szolgálni.
Az ily közhivatalnok emléke, ki tetteivel mutatja meg
léleknagyságát, m a r a d a n d ó s áldott leend a jelen és
utókor előtt !
* A balaton henyei ref. egyházat, lelkészét és tanítóját jan. 20-dikán nagy szerencsétlenség érte. Ugyanis
a nevezett napon reggeli 7 órakor rémes tűzkiáltás
riasztott fel bennünket s mire széttekintettünk, hogy
hol, merre a tüz ? a nagy szélvésztől hordott íiszkök a
szél útjában volt minden épületet meggyújtottak s egyszerre 6 lakház, két gazdasági épület, azok közt a ref.
lelkészi lak s az iskola gazdasági épületei is égtek.
Mentésről szó sem lehetett, a roppant füst és lángok
közül alig tudtunk menekülni. A leégett épületek kettőn

gondnoksága alatt történt, hogy az egyház régi orgonáját IOOO frt költséggel díszesen átalakítottak, miért
az egyháztanács elismerésül és az ezutáni gondnokok
buzdítására, megengedte neki, hogy nevét az uj orgonán kitétesse. E határozat ellen a kissebbség tiltakozott,
de azért a gondnok, tamaszkodva a presbyterium végzésére, nevét egy nagy fekete táblán aranyos betűkkel
az orgona homlokzatára kitétette. Lett azután közmegbotránkozás, úgy hogy kívánatosnak látták a tábla eltávolítását, mibe azonban a gondnok nem akart beleegyezni. Midőn mindazáltal az egyházi elöljáróság, nagyobb botrányoknak elejét venni akarván, a táblát az
orgona homlokzatáról annak kevésbé szembetűnő részére
akasztatá: a magát sértve érző gondnok, azok ellen,
kik ezen áthelyezést eszközölték, a békési járásbíróságnál pert indított.
:
Iskola csukás-nyitás. A Szab. Hirl. azzal a meglepő hirrel kedveskedik, hogy a szabolcsi ref. és r. kath.
iskolákat tisztátalanság miatt bezárták. (Ki zárta be, s
hol tanulnak ezután a szabolcsi apró múzsafiak ?) —
Öcsödön, Békésmegyében, a ref. egyház legközelebb
egy uj fi-iskolát nyit meg.
A tiszántúli ref. egyházkerületben márc. 21-ikére
hívják össze a tanügyi bizottságot, mely az egyetemes
tanügyi bizottság jegyzőkönyvét is tárgyalás alá fogja
venni, s arra vonatkozó véleményét az apr. 12-én kezdetét veendő tavaszi közgyűlésre terjeszti majd fel.
* Gyászhírek Az uj-sóvéi (Bács m.) ref. anyaegyhaz lelkésze, Kiss Adolf f. hó 8-án szélhűdés következtében bevégezte mindvégig híven futott pályáját. A boldogult, kiben Kiss Gusztáv, a hódmezővásárhelyi főgymn.
derék tanára szerető testvérét gyászolja, hosszú időn
keresztül a szó legnemesebb értelmében lelkiatyja volt
a vezetésére bízott gyülekezet híveinek.*) — Szatmári
János puszta-kamarási ref. lelkész a jobb létre szenderült. — Id. Fekete József közbecsülésben állott polgárt,
Fekete József tisza-oszlári ref. lelkész édes atyját e hó
20-án kisérték örök nyugalomra Miskolcon. — Kerekes
Márton, a kolozsvári ref. egyház kebli tanácsosa, városi
képviselő, egyike a legnépszerűbb iparosoknak, kit a
fél város „Márton bácsinak® titulált, f. hó 19-én élte
61 -ik évében hirtelen elhunyt. Ügyes építőmester volt,
ki önzetlen buzgalommal szolgálta egyházunk ügyeit, s
nemcsak a kolozsvári gyülekezet, hanem a kalotai egyházmegyének számos szegény községe is, melyeken segített, áldja a nemeslelkű férfiú emlékezetét. Hűlt tete
meit e hó 22-én nagy közönség részvétele mellett eresztették le a sir ölébe. — A széki ref. tractus katonai
egyházközségének hű lelkipásztora Nagy Elek elnyugo* A Kalocsán lakó reformátusok között Feleky dott az Úrban. — Csató József margitai ref. lelkész, a
Főv. L. Ilire szerint (hol hibásan Csató Ferencnek van
József foktői lelkész leány-egyházat alakított, az értelírva) szívszélhűdés következtében elhunyt. Csöndesen
miség buzgó támogatása mellett. — Az alakuló gyűlés pihenjenek hamvaik !
febr. 22. tartatott a casino kis termében, a midőn is a
* A szerkesztő postája. V. S. N.-Enged.
Nem
3°~~35 tagból álló leányegyház gondnokává Erdőssy
helyeseljük azt a szerkesztői eljárást, mely csak támadásGyula ügyvéd, elöljáróivá pedig Dobos Sándor, és Ma- nak ad tért, s a tisztességes védelem előtt lebocsátja a
darasy István törvényszéki birak és Kálosy József kir. sorompót. De a más lap által elkövetett hibát, bármenyügyész választattak meg. — Isten áldása legyen az el- nyire sajnáljuk, mi nem üthetjük helyre; más lapban
kezdett, jórészt magánérdekű polémiát, mi nem folytathintett magon!
hatunk.
* Furcsa pert indított meg a mezőberényi ev.
németajkú egyház gondnoka, Ajler M. Ugyanis az ő
*) Bővebb necrologot kérünk.
fizerk.

kivi.il ugyan voltak biztosítva; de csak kevésre; úgy
hogy zilált anyagi helyzetünk s a foszladozó hitbuzgóság miatt : nehezen tudunk romjainkból felemelkedni s
kénytelenek leszünk segélyért folyamodni. Raksányi Károly, b. henyei ref. lelkész.
* A kecskeméti ref. egyházmegyéből a f. hó
14-re viradóra 75-ik évében hosszas, körülbelül másfél
évi — folytonos betegeskedés és egy heti súlyos betegség után elhunyt Benedek László lelkipásztor temetéséről hosszabb levelet kaptunk, melyből közöljük a következőket : „A pándi tiszteletes úr temetése f. hó 15-én ment
végbe nagy részvét mellett. Mondhatom, hogy az egész
gyülekezet vagy legalább annak minden
egészséges tagja, részt vett a gyászszertartáson. Szem nem
maradt szárazon, mindegyikben ott ragyogott a szeretet
és részvét könyje. Nagyon szerették az öreg urat s
méltán, mert jó és hű pásztoruk volt. 42 éven keresztül
vezette őket szeretettel és bölcseséggel, 42 év alatt öszzeforrtak vele annyira, hogy valódi atyj oknak tekintették,
kinek joga volt őket megfeddeni, megdorgálni, ha neki
úgy tetszett bármi csekélységért is. Tőle jó néven vették, mert tudták, hogy szeretetből teszi. Most a hosszú
szolgálat után eltettük a nyugalomra s a hosszú szolgálat jutalma fájó könyek és fenmaradó emlék. A gyászszertartás nagyon egyszerű volt. A háznál Takács József helybeli h: lelkész úr mondott megható imát, a
templomban Miskolci/ Dienes, sz. m. kátai lelkész úr
mondott egy csinosan kidolgozott predicatiót, melynek
alapgondolata volt: a szeretett lelkész búcsúzik gyülekezetétől. A beszédben nagyon szépen előadja, hogy búcsúzáskor mi vigasztalhatja a lelkészt, s mi vigasztalhatja a gyülekezetet; felelet: a hiven teljesített kötelességérzete. Ezután megaldja a gyülekezetet és a gyászoló
csaladot. A temetőben ismét Takács J. úr mondott egy
rövid sirbeszédet s ezzel bevégződött a szertartás. —
A függöny legördült, vége az előadásnak. A publicum
eltávozik, különféle érzést vive magával haza. — Mi is
eltávoztunk s azóta a pándiak úgy hallom, nem a megholtról beszélnek, hanem a leendőről. Beszélgetésök
azonban nagyon békés jellegű, mert egy akaraton vannak a hivek: megakarják marasztani a már huzamosabb
idő óta ott működő helyettes lelkészüket Takács József
urat, kinek képességére nézve elég ajánló levél az,
hogy Pesten Főt. Török Pál úr mellett végezte a kápláni teendőket és jó ideig fővárosi katecheta volt.®
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A nagy-győri ágost. hitv. evang. gyülekezet

kántori állomásra
pályázatot hirdet.
I. Teendők:

i . Az isteni szolgálatoknál és t e m e t k e z é s e k n é l az ének vezetése, illetőleg orgo-

nálás. 2. H e t e n k é n t

i o ó r á b a n a tanulók o k t a t á s a é n e k r e é s a zene elemeire.

II. Díjazás:

i . A l k a l m a s s z a b a d lakás a gyülekezet épületében.

2. 6 5 0 f r t évi dij a gyü-

lekezet pénztárából. 3. T e m e t k e z é s i dijak, az eddigi szokás szerint.
Pályázók

folyamodványaikat,

eddigi

szolgálati,

erkölcsi,

különösen

gyakorlati j á r t a s s á g u k a t és s z a k i s m e r e t ü k e t kitüntető bizonyítványokkal
ápril 30-ig küldjék be. A t a n k é p e s i t é s is k í v á n a t o s n a k

az ének

é s zenébeni

felszerelve, alulírotthoz t. év

mutatkozik.

Peregi Mihály,

Győr, febr. 5. 1880.
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a győri ágost. hitv. ev. gyülekezet felügyelője.
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lelkésznél ZB\icia,pssteri ("Váci-iít 7G. szám) Is:a.plia,tól5::

Ci
Cl 1. Frigyes katona é s az ellenségek, melyek ellen küzdött.
S

3
Elbeszélés a r e f o r m á c i ó

történetéből. V á s z o n b a k ö t v e

6 0 kr [íj

K 2. Bibliai kézikönyv, kalauzul a szent irás tanulmányozásához. Készítette D r . A n g u s
[jj

J ó z s e f , a R o y a l asiatic society tagja. L e l k é s z e k és theologiát

tanulók

3

szá-

jjj

Cj
mára. M a g y a r fordításban 4 6 ív, diszes földabroszszal. V á s z o n b a k ö t v e . . 3 frt 8 0 kr. 3
K
r
g 3. Krisztus és az irás, Írta D r . S a p h i r A d o l f . A n g o l b ó l fordította G y ő r y Vilmos. 1879.
uj
Ara, kötve
GO kr- K
K
'
,
3
K
E munkák utánvét melletti megrendelésre postán bermentesen küldetnek meg.
3
EiiEsa5E5asEsa5a5asa52sasasa5asasasasHsisasEsasas ESHS HSE5E5asEsasa5a5H52[sasasisas2sasasE5&sHS25asH5a5asasasas á
Szép, e g é s z s é g e s f o g a k f e n t a r t á s á r a használtassék D i f t e r o n szájvíz este, D i f t e r o n f o g p o r p e d i g
reggel, ezek egyszersmind a y e s z é l y e s
éjjel fejlődik

r o n c s o l ó t o r o l í ! o l > (Dyphteritis)

ki, k ü l ö n ö s e n

gyermekeknél;

azért

kell étkezés

ó v s z e r e i ,

mely

többnyire

után, d e leginkább

este

lefekvés előtt a szájt vizzel k e v e r t D i f t e r o n n a l jól kimosni; ez által a g o m b a , melyből a torok-

lob képződik, megsemmisíttetik, o d v a s f o g é s száj kellemetlen szaga eltávolíttatik, p u h a foghus m e g szilárdul,

a sokszori

f o g f á j á s elmarad.

Gyermekek,

kik m é g

gargarizálni

nem

tudnak,

azoknak

D i f t e r o n o s vizbe m á r t o t t v á s z o n d a r a b b a l kell szájukat lehető mélyen kimosni, mit fogzásnál sem kell
elmulasztani.

Fertőztelenitőűl

is a szobalevegő

tisztítására l e g j o b b

sikerrel

használtatik,

kanálnyit

p a r á z s r a v a g y forró lemezre c s e p e g t e t v e .
H o g y h a t á s á r ó l mint óvszeréről m e g g y ő z ő d h e s s ü n k , é p p e n olyan h e l y e k e n is használtassék, hol
m á r Dyphteritis-eset

előfordult,

é s azon

többi tagjai r e n d e s használat mellett

megnyugtató

n e m k a p j á k meg,

tapasztalatra
sőt még

f o g u n k jutni, h o g y

más

fog-, száj- é s t o r o k b a j o k is

elháríttatnak. E g y ü v e g D i f t e r o n á r a 8 0 kr., 1 f r t 5 0 kr. E g y c s a l á d - ü v e g 2 frt. Iskolák
zetek s z á m á r a literenként 3 f r t o. é. E g y

doboz

Difteron

fogpor

a család
é s inté-

4 0 kr., 8 0 kr. A fogkefe n e

legyen k e m é n y v a g y puha, sem sűrű. E g y a célnak megfelelő g y e r m e k - f o g k e f e 3 0 kr., n a g y 4 0 kr.
K a p h a t ó p o s t a utánvéttel
gyógyszerész

Dávid Gyula

g y ó g y s z e r t á r á b a n Eszék alsóvároson. Sürgönye-címem : Dávid

Eszéken.

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : D l .

I 3 a , l l £ c g r i Itv^Tór.

D E U T S C H M.-féle művészeti intézet Budapest.

PROTESTÁNS

ÉS ISKOLAI LAP.
SZERKESZTŐKI A D Ó -H I VATA
VIII. ker. Máriautca 10. sz, 1, em,
gmr*

T e l j e s
Azon

L:

s z á m ú

küldéssel 4 hasábos petit sor többszöri beiktatásért
félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.
kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban.

p é l d á n y o k k a l

t. előfizetők, k i k n e k

lejár, annak

Hirdetések dija:

El ő f i z e t é s i dij:
Helyben házhozhordással s vidékre postai

és

megújítására

előíizetésök

felkéretnek.

m i n d é g

szolgféillia-t-uirLk:-

folyólag j á r u n k el, h a az

iskola

s z ü k s é g e s s é g é t igazoljuk,

egyszersmind

vallásosságának
előadjuk

azon o k o k a t , m e l y e k a jelzett v é l e m é n y létrehozói

A vallás és iskola.

voltak a m ú l t b a n és azokat, m e l y e k azt a jelenb e n f o l y t o n o s a n táplálják és nevelik.

1.
külön,

^ A szív e g y k ü l ö n ö s izom, k ü l ö n b ö z ő t e s t ü n k

mint t e s t ü l e t e n k é n t s a j á t o s szellem kezd felszínre

l e g t ö b b m á s s z e r v é t ő l ; ezek a m u n k á t pihenéssel

vergődni. E z e n szellem, v a g y ha ú g y tetszik han-

váltják

gulat, a vallást a n é p n e v e l é s r e ha n e m is káros-

lennie, az élet első percétől az utolsóig lüktetnie,

nak, de m i n d e n e s e t r e feleslegesnek, a vallás szol-

d o b o g n i a kell, ha az d o b o g n i

gáinak,

tüze kialszik. A vallás

N a p j a i n k b a n a t a n í t ó s á g között, u g y

a

lelkészeknek

befolyását

a

tanügyre

fel;

a

szívnek

mindig

a szív

veszélyesnek, a lelkésznek a tanítóhoz való viszo-

zetében.

nyát ellenségesnek, az utóbbi s z a b a d s á g á t

r o m l á s és pusztulás áll b e . c

lenyű-

g ö z ő n e k tünteti fel.
ennélfogva

annál,

hogy

tanár.

megszűnt,

szól igen

Ha

ezen

szépen

állítás

áll a

A vallás közvetlenül a lélek érzelmi

Miután ezen á r a m l a t mi

nem

állni

fog.

tehetségére,

a k e d é l y r e hat, d e mivel az az értelmi és akaró-

szik, talán n e m lesz fölösleges az ezzel ö s s z e f ü g g ő

t e h e t s é g t ő l n e m h e r m e t i c e v a n elzárva, sőt azok-

eszméket

kal a l e g s z o r o s a b b

tisztázni.

E

inkább

nézve,

növek-

kissé

.kább

mondható.

Lázárus

nemzetekre

u g y az az iskolára nézve s o k s z o r o s a n

vall^»is;nak

élet

szerve-

és helyesen

den

csak

az

a népszellem

az ily tanitók által vezetett iskolák szelleme minmásnak,

kell

H a ezen szív d o b o g n i megszűnt, r o t h a d á s ,

így

Mi t e r m é s z e t e s e b b

munkásnak

közben

tartózkodni

összműködésben

van:

innen

f o g o k mindattól, ami b á r m e l y részről vallás fesze-

világosan kitűnik, h o g y a vallás az egész szellemi

g e t é s n e k volna keresztelhető, sőt ellenkezőleg azt

élet i r á n y z a t á r a h a t á r o z o t t b e f o l y á s t g y a k o r o l . Ez

iparkodom

megmutatni

az o k a annak, h o g y különböző

egyház

iskola

és

kartársaimnak,

ikertestvérek,

és

a

hogy

az

tanítónak

vallások

követői

g o n d o l k o z á s u k és m ű k ö d é s i h a j l a m a i k tekintetéből

u g y s a j á t személyi nyugalma, mint a szoros érte-

is annyira

lemben vett nevelői t é n y k e d é s é n e k

az egész e m b e r r e ily n a g y befolyást g y a k o r l ó ez

tele v é g e t t szüksége van

a

szolgáinak befolyására. V a j h a

sikeressé té-

vallásra és a vallás
ne

é r t e t n é m félre

és ne lenne b e s z é d e m kiáltó szó a p u s z t á b a n !

elütök

egymástól.

eszköztől az iskolát

A

megfosztani

vallástól,
annyit

mint
tenne,

mint kivenni a tanitó kezéből kezéből a s z o r o s a b b
é r t e l e m b e n vett nevelés l e g h a t a l m a s a b b eszközét.

véleménynyel

H o g y n a p j a i n k b a n oly általános a p a n a s z a ser-

m é g a j o b b n e v ű p a e d a g o g u s o k (Basedow) között

dülő ifjúság, illetőleg e n n e k z a b o l á t l a n s á g a ellen,

is, mely szerint a vallástanítás az iskolára

mely sem a s z o r o s a b b é r t e l e m b e n vett

N e m ritkán találkozunk

azon

nézve

n e m c s a k felesleges, h a n e m k á r o s is.
Ezzel szemben csakis a d o l o g t e r m é s z e t é b ő l

erkölcsi-

s é g terén, sem a tiszteletlenségben minden iránt,
ami ős időktől

fogva

szentnek

tartatott,
19

határt

nem ismer: az a korunk rosszul felfogott, és a
nevelés terén helytelenül alkalmazott humanismusán kivül, a vallást helytelenül felfogó vagy iránta
indifferens áramlatnak tulajdonítható első sorban.
A vallásnak nevelő hatása oly fontos, hogy
a vallástól nem külsőleg, de tartalmilag értve, a
népiskolát mint eminenter nevelői
intézményt
elvonni egyértelmű volna a nevelészeti eredmény
kockáztatásával. A vallás teszi az embert emberré.
Kiváló (humanisticus) miveltséggel biró egyének
bármely philosop'hiai életnézet mellett is lehetnek
jó, erkölcsi szempontból m e g r o v á s alá nem eső
emberek, de az ily miveltséggel nem birók vallás nélkül az állatokon felül alig emelkedhetnek.
Általában elmondhatjuk, hogy a vallásnélküli ember állat (Nihilismus, materialismus.). Az a kérdés
merül már itt fel, minő legyen a népiskola vallása ?
E kérdésre az u. n. vallásos túlbuzgók a felekezeti vallásoktatás sürgetésével felelnek, míg" a
o
>
o
szabadabban gondolkodók, köztük korunk kiválóbb paedagogusai, egy általános vallástan tanítását, azaz oly vallásoktatást követelnek, melyet
egyaránt meghallgathat protestáns, zsidó, katholikus. Lássuk már, hogy váljon melyik által érhető el inkább a vallásoktatás célja vagyis az,
hogy az iskola vallásos egyéneket neveljen. H o g y
a felekezeti vallásoktatás a vallásosságot az emberi szivben m e g nem gyökerezteti — erre legeklatánsabb bizonyiték korunk vallástalansága.
Pedig ezek alig tanultak az iskolában mást, mint
vallást, illetőleg felekezeti vallást. A vallásos túlbuzgók alig tesznek egyebet, mint vallást tanítanak ; az olvasni alig tudó gyermeket elkezdik
már oly vallásos igazságok beemléztetésével gyötörni, melyeket teljes életükön át is csak kevesen fognak közülök megérteni. N a g y o n természetes már most, hogy a növendék az ily vallásoktatási gyötörtetések által saját vallását nemcsak
meg nem szereti, hanem teljes életére meggyülöli
vagy legalább közömbössé lesz iránta.
Az ép elmondottakból önként következik,
hogy minő legyen a népiskolai vallásoktatás. N e
legyen annak célja kálomistákat, lutheránusokat,
pápistákat vagy zsidókat nevelni; hanem neveljen első sorban vallásos embert. A szivbe, nem
az észbe vésse az iskola a vallást; tanítsa m e g
az igazságot: ^szeresd Istent, szeresd felebarátodat *! ne elmondani, hanem követni. , Ú g y d e

— vetik ennek ellenébe a vallásos túlbuzgók —
akkor a vallás színezete a népiskolából teljesen
elenyészik, s a népiskola megszűnik az egyház,
specialiter a protestáns egyház veteményes kertje
lenni.<( Igaz, az általam követelt vallásoktatás szerint a d o g m a az iskolából kirekesztetik, nem fogja
a növendék oly jól elmondani tudni, mi a különbség a protestáns és katholikus hitágazatok között,
de fogja tudni és követni a vallásnak második
fő parancsolatját ^szeresd felebarátodat !* Igaz, a
felekezeti vallásoktatás is hirdeti ez igazságot
o
o
elméletileg, de mit ér az, ha a növendék a gyakorlatban mást lát és mást kell neki a vallásoktatás
ösz-resumé-je gyanánt levonni. H a őszinték akarunk lenni és magunkat ámitani nem akarjuk,
lehetetlen be nem vallanunk, hogy az eddigi felekezeti vallásoktatás, inkább a vallásos gyűlölet,
mint a keresztyéni — krisztusi — szeretet magvát hinté a növendékek szivébe; inkább a phariseusi felfuvalkodottságot, mint a nazarethi alázatosságot tette a hívek vallásos jellemévé. Ennek
a következménye aztán az, hogy a kálvinista a
lutheránust kétszínűnek, a katholikust bigottnak,
az unitáriust hitetlennek, a zsidót Krisztus tagadónak tartja. É s ezek viszont őtet és egymást.
E g y szóval a vallásoktatás egyik legfőbb
jellemvonása, a felebaráti szeretet, a szigorú felekezeti vallásoktatásból hiányzik. H a azonban az
iskola a szivet, nem az észt teszi vallásossá, ha a
gyermek élő képek, történeti példák, elbeszélések,
a vallástanitó eljárása és beszéde által az istenségnek inkább érzetét, mint tudását, a felebaráti
szeretetet teszi magáévá, akkor minden vallásnak
szilárd alap van vetve. Nem mondom, hogy az
ilyen vallásoktatás felekezeti színezetet nem hordhat magán, hanem legyen az minden esetben csak
a mellékes és nem fő jellemvonása a vallásos
oktatásnak, mert az utóbbi esetben felekezeti
különbségek lépnek fel a vallás főbb tényezői
gyanánt a gyermekben, s ezzel el van vetve, ha
nem is a felekezeti gyűlölség, de a felekezeti
önhittség magva.
H a azonban a szivben a szeretet — a Krisztus vallása — már fel van építve, a felekezeti
különbségek ismertetése nem gyűlölséget, hanem
más vallások tisztelete mellett, saját vallásához
való ragaszkodást eredményez. Örömmel konstatálhatom itt, hogy hazai protestáns vallásunk tan-

ü g y é n e k intézői e g y ily é r t e l e m b e n i vallásoktatás

a

szükséeesséorét
mindinkább érzik. H a összehasono
o
litjuk csak a közel mult v a l l á s o k t a t á s á n a k tan-

mai j o g t a n u l m á n y o z á s a nélkül s z a k m á j á b a n nem

r e n d j é t a kerületek l e g t ö b b j é n e k jelenlegi vallás-

s o k r a viheti, ú g y minden

o k t a t á s i tanrendjével,

jét

lönbséget

fogunk

azok

találni

között
(Lásd

lényeges

kü-

zsidó

görög

D r . Kis A.

a többi — hisszük, f o g

kebelében.

művészet

Valamint

a

következni.

a

i s m e r e t e nélkül, a j o g á s z a ró-

csakis a zsidó

e m b e r a vallás eszmé-

nép t ö r t é n e t é b e n ,

Arra

nézve, h o g y

mint

az előzőkben

conc-

lett kell nyilatkoznunk m é g a községi

ész Ítéletétől nincs o k u n k félni. Az

is.

iskola valláne vádol-

jelzett val-

l á s o k t a t á s t ki vezesse, h a t á r o z o t t a n a tanitó mel-

N e k ü n k p r o t e s t á n s o k n a k a szabad lábra helyezett
s o s s á g á r ó l szólva, h o g y részrehajlással

művész

ret a l a k b a n f o g h a t j a fel.

vallásoktatás m ó d s z e r e * függelékét). Az első lépés
megtétetett,

nép

Megkívánja

kívánja azon

ezt

a

tanitás

körülmény,

hogy

iskolákban

egysége,

meg-

a vallásnak min-

tassunk, nem s z a b a d a n n a k h i á n y o s s á g á t az isko-

d e n tanítást át kell

lában kizárólag az o k t a t á s intézőinek tulajdoníta-

lői

nunk. Mint f e n t e b b láttuk a vallásos m a g a szívbe

n a g y o n alanti f o k r a száll, mivel a g y e r m e k lelké-

vetendő. A szív, illetőleg k e d é l y a z o n b a n n e m c s a k

b e n külön

a k k o r kezd fejlődni, mikor a g y e r m e k az iskolába

a lelkész, a k á r külön vallástanár azon tudat, v a g y

kerül. A szív fejlődése a bölcsőnél veszi k e z d e t é t ;

legalább sejtelem fészkeli b e m a g á t , h o g y vallá-

m a g á t ó l értetik tehát, h o g y a g y e r m e k ezen idő-

s o s n a k lenni elég a vallásórán és a v a l l á s o k t a t ó

beni környezete, k ü l ö n ö s e n az anya, a n n a k mikénti

személye előtt.

alakulására h a t á r o z ó befolyással van. S ő t az isko-

nem sokkal i n k á b b a tanitás e g y ö n t e t ű s é g e és a

lai

vallás nevelői h a t á s a

oktatás

t a r t a m a alatt is,

még

vezetett v a l l á s o k t a t á s t is k é p e s

a

az

teni. N e m v a g y o k u g y a n azokkal e g y

legjobban

hatása

vagy

hatnia, m e r t k ü l ö n b e n
teljesen

vallásoktató

mellett, l e g y e n

N e m a lelkész

tanítását a

neve-

megsemmisül,

vagy

az

akár

m e g k í m é l é s e , ha-

s z e m p o n t j á b ó l kell t e h á t a

megsemmisí-

vallás

véleményen,

zenét, rajzot a tanitás e g y s é g é n e k

tanítótól

követelnünk.

Tornát,

veszélyeztetése

kik a mai t á r s a d a l m a t vallási és erkölcsi tekintet-

nélkül, külön tanitó taníthat a népiskolában, vallást

ben veszettnek állítják, m e r t

azonban

a vallási és feleba-

ráti s z e r e t e t n e k szép példáival k o r u n k b a n is talál-

nem.

H o g y azonban

kozunk, talán g y a k r a b b a n , mint a r é g i e k n é l ; any-

m a g á n a k is

nyit azonban nem hallgathatok el, h o g y a család

akar másokban

s

b e n hit

vele

együtt

a

társadalom

a

gyermek

előtti

adhat. S e m m i

ran az iskolai nevelés ellenében működik. E t á r g y

mint

b ő v e b b f e j t e g e t é s é b e ez alkalommal, n e h o g y fel-

tantárgyaknál

vett tételemtől messze eltérjek, nem b o c s á t k o z o m

cselekedete,

kor);

de

ur

felvett t h e m á m m a l

fogva, a ráutalást el n e m
Azon
oktatás

engedelmével
való

kivihetetlen,

mert

világ t ö r t é n e l e m b e n
részének

A ki

boszúlja

tanitó

meg magát

vallásoktatásával

kijelentett
szóval egész

hitet
keblé-

mije nincs, azt n e m is
inkább
egyébb

gondolkodásmódja

és

élete m e g n e m egyez.

más-

nincs

alap,

melynek

volna : igen szépen megg y a n á n t a zsidó

felmerülő

speciális hivatásuk

hivatásuk volt a

indokolással.
népek

legna-

van;

így

a

művészet eszméjét

concretté kifejteni, a rómaiak a j o g eszméjét fejt e t t é k ki, a

sem
a

lennie.

költeni, kell, h o g y a n n a k

Somogyi Géza,

rokonságánál

nép t ö r t é n e t é t jelöli ki, a k ö v e t k e z ő

görögöknek

az, h a

taníthasson,

iglói tanitókép. tanár.

mulaszthattam.

felel K e h r , midőn e közös alap

gyobb

kell

vallást

ellenvetésre, h o g y az általános vallás-

n y o m á n az m e g e j t h e t ő

A

vallásosnak

legyen. A kinek

eszélytelen cselekedetei, beszédei által igen gyak-

(talán m a j d a szerkesztő

a tanitó

vallás

zet. Sehol a vallás

classicus n é p e a zsidó
eszméje c o n c r e t a b b

nem-

alakban,

az Isten f o g a l o m tisztábban nem fejlődött ki, mint

ISKOLAÜGY.
Unicum
A mai kor nemes irányú törekvésének legsikeresebb előharcosa a társulási szellem. A hatalom vaskarja
sokat kivihet, de a társulás szelleme mindent képes létesíteni ; ez az egyesekben szunnyadó erőket, tehetségeket
; felrázza, tevékenységre ébreszti, egy mederbe vezeti,
összpontosítja, mig amaz a munkakedv tüzét kioltja s
elvégre a rugékony idegeket is meglankasztja. A hatalom igájában mindig csak rabszolga vagy, mig itt bári mily terhes legyen a feladat, szabad munkása az élet'
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nek ; azért van az, hogy a mai korban az élet mezején
csak egy munkavezetőt ismerünk, és ez a társulás szelleme . . . reá figyel az ipar, a művészet, a tudomány
embere, reá ki tán önállólag is óriási erőt lenne képes
kifejteni, a pályatéren az ő vezényszava rendezi a versenyfutást, birálja a sikert, osztja az érdemjeleket. E
versenyfutók sorában ott látjuk a népnevelésügy emberét is, és nem az utolsók között, amennyiben az emelkedett gondolkozású lelkek e téreni vívmányaik, s azok
egymássali közlése s ez általi megsokasitása folytán oly
bámulatos eredményt hoztak létre márcsak mostanig is,
hogy arra lelki örömmel gondolhatni; itt van előttünk,
hogy mást ne említsek az irva-olvasás gyors és biztos,
célhoz vezető módszere, ama régi lélekkinzó módszertelen eljárással egybehasonlitva, amelynek rozsdás láncaitól mi, a kiknek azokat kezünkre rakták egész életen
át nem vagyunk képesek menekülni. Azonban e téren
mint sehol a nagy világban, nincs megállapodás, mert
az emberi ész teremtő erő, amely nem nyugszik soha,
hanem mindent megkísért, hogy a tapasztalati szükségekhez képest mutatkozó hiánylatokat az élet számára
előteremtse. Az embernek feladata az ész működését
minden lehető eszközök által előmozdítani. És már az
ész magasztos törekvésének előmozdítását célozzák a
tanítói értekezletek is, hol a lelkek érintkezve, meleg
érdeklődésre, a tanítói hivatás fontosságának átérzésére,
a kötelesség iránti önfeláldozásra buzdítják s felvillanyozzák egymást ama széles és göröngyös mezőn való
kitartó pályafutásra.
A közvéleménynek, a világ eme legnagyobb bölcsének szava, melyet a tanítói értekezletek ügyében emelt,
meg lett hallgatva hazánkban is, amennyiben az 1868
évi 38 t. c. 147. pontja kötelezővé tette a tanítói értekezletek létre hozatalát, azoknak a hasznos működésre
tért engedett, sőt némi részben módot is nyújtott. A
törvény szavai mint tudjuk ezek: „A községi nép és
polgári iskolai tanitók kötelesek minden tankerületben
tanítói testületté alakulni. A tankerületi testület annyi
körre oszlik fel, ahány járása van a megyének. A járási
körök a községek segélyzetével kötelesek évenként kétszer, az egész testület pedig évenként egyszer tanítói
értekezletre egybegyűlni.
Azonban azt tapasztaljuk az életben, hogy minden
törekvés rögtönösen kivánt eredményt nem hozhat
létre ; siker csak hosszas küzdés és a felbukkanó akadályok legyőzésével érhető el. A természetben nincsen
ugrás. A kisded magból növekvő csemetét soká kell
ápolnod s nyesegetned, míglen édes gyümölcseit kóstolhatod, s ha mindjárt az első években gyümölcsöt
nem, vagy csak gyéren hoz, azért ki nem irtod, sőt
inkább még figyelmesebben gondozod. A tanítói értekezletek körében is, ha mutatkoznak hiányok, ha látszanak ferde kinövések, azért nem magát az intézményt
kell halálra ítélni, hanem a visszaéléseket mint fattyú
növéseket, lemetszeni és az üdvös mag csiraképességét
vagy már hajtásainak tovább fejlődését akadályozó gyo- I

mokat és töviseket kiirtani. A nagy városi iskolák szükséges és célszerű voltát ki vonná kétségbe ? s mégis
megtörténik, hogy a kellő felügyelet nélküli vásott ifjak
nem a tudomány áldását, hanem a romlottság életölő
mérgét szívják ott magokba, s vájjon el kell-e azokat
azért törölni, haszontalanoknak tartani, mert egyeseknek
nem áldásul, hanem átkul szolgáltak ?! Epen igy a társulás
eszméjén alapuló tanítói értekezletek, ha az értelmes felfogás, az odaadó működés s erélyes vezetők hiányában
itt vagy amott kívánt sikert nem eredményeznek s csak
haszontalan költség szaporítóknak tiinnek is fel: vájjon
azért az áldás eszközlésére hivatott intézményt kell e
elkárhoztatnunk, vagy pedig annak hivatásnélküli kezelőit ?
Lelki lehangoltsággal vagyok kénytelen nyilvánosság elé hozni, hogy a felső-zempléni ref. egyházmegyében fenti elvek ellenére a köznevelés gyönge virágának
ápolgatására, s különösen az iskolatanitók netán lankadni kezdő heve időnk.énti élesztésére, gyengeségeik
támogatására hivatott tanítói értekezlet intézménye van
megtámadva, ami annál szomoritóbb, mivel a támadás
onnan intéztetett, ahonnan épen védelmet várnánk, —
vagyis a köznevelés ügyének elővitelére hivatott négy
ifjú lelkész által . . . . akik a világ eme szent temploma ellen egy évvel ezelőtt megkezdett merész ostromukat legközelebb folyó évi február hó 17-én Lasztócon tartott egyházmegyei közgyűlésünkön ismét megujiták $ Felszólamlás* című beadványukkal, melynek világra szóló szavai ezek :
»A tanítói fiókértekezleteket természetükben tekintve tapasztalás szerint, nem mondhatni már ma egyebeknek, mint üres időtöltéseknek, amennyiben együtt
másutt számtalanszor volt már elismételve mindaz, ami
ottan szóba jöhet, s ahonnan az egyének okulás tekintetében úgy oszlanak szét, amint összegyülekeztek, ezt
belátták s nyíltan bevallják magok azon tanitók is, akik
behatóbban gondolkoznak a tárgy iránt. Hogy a fiókértekezletek megtartása paedagogiai szempontból nem lényeges és annak elmulasztása nem szentségtörés, igazolja
azon körülmény, hogy a fiókértekezlet másutt is, például
az alsózempléni ref. egyházmegyében be van szüntetve,
a róm. és gör. kath. egyházban pedig gyakorlatba sem
volt hozva* stb.
^Mindezeknélfogva midőn mi a
fiókértekezleteket
végleg beszüntetni javasoljuk, tesszük azt azért, mert
azon intézmény semmi gyakorlati hasznot nem eredményez* stb.
Midőn e szavakat unicum gyanánt a közvélemény
elé terjesztem, teszem ezt nem viszketegség- vagy kicsinykedésből, hanem azért, mivel egy közügynek élete vagy
halála és egy egyházmegyei testületnek, amely efelett intézkedni van hivatva, reputatiója van kérdésben;
ugyanazért, legyen bár érzékeny a közvélemény ítélete
egyesek képzelt hiúsága irányában, ez egyszer nem ezek
balnézeteinek, sem egyházmegyénk azon e tárgyban hozott határozatának, hogy »a fiókértekezletek jövőre az

egyházak terheltetése nélkül tartassanak® simogatása,
hanem a közvélemény ítélete kell, hogy előtérbe jusson.
Ezen határozattal, mely ama négy ifjú lelkész
vívmánya, a hurok a mi vidékiinkbeli tanitói értekezleteknek nyakába van vetve, mert itt a tanítók anyagi
helyzete nem engedi, hogy az egyházak segélye nélkül
legyenek tarthatók az értekezletek.
S miután a sajtó hatalma az, amely előtt minden
jóravaló ember meghajlani kénytelen, ennélfogva vitattassék meg : lehet-e, szabad-e egy alárendelt erkölcsi testületnek a mindnyájunkat kötelező országos törvény, egyházkerületi intézkedés, sőt a közvélemény által is elfogadott intézmény felett ugyszólva kihallgatás nélkül a
halálos Ítéletet kimondani? Nem ellenkezik-e a viszonyosság elvével, hogy az egyház javára háramló működések, annak közreműködése, igénybe vétele nélkül történjenek ?
Valóban, ha indítványozók, akik magok is részint
voltak, részint jelenleg is fiókértekezleti elnökök, a gyönge
növénynek csak ferde kinövéseit kívánták volna lemetszeni, akkor velők kezet fogva, szívesen csatkoznánk törekvésükhöz, de hogy a tövisekkel együtt a nemes növény is kivágassék, ahhoz nem járulunk.
Bizonyára az ily álbuzgóságtól elragadott ifjú lelkészek pártfogásukba látszanak venni azon tanítókat,
kiknek életeivök ez : Oh áldott henyeség, végy karjaid
közzé!
Böszörményi
Károly,
e. m

főjegyző.

Néhány szó az iskolalátogatókról az ev. prot.
egyházban.
A népoktatás nem egyes embereknek, családoknak
vagy községeknek ügye. Közügy az a szónak legvalódibb értelmében, az államnak, az egyháznak legszentebb
közügye. Nem akarom vitatni, hogy az államnak vagy
az egyháznak, illetve vallásfelekezetnek van e hozzá
több joga: csak azt akarom constatálni, hogy mindkettő
a legfontosabb ügynek tekinti, kell, hogy tekintse azt.
S épen azért a népiskolai oktatást nem lehet az egyes
tanítókra vagy községekre bízni, szükség, hogy ezeknek
működése, kiváltképen a tanítók oktatása és nevelése
ellenőriztessék, az illetékes hatóság közvetlen felügyelete
alatt legyen, még pedig nemcsak úgy mint az állami
tanfelügyelők ezen teendőiket a felekezeti iskolákban
végezik, hogy t. i. a rovatos kimutatásokat időközönkint
bekövetelik, jelentéseiket illető helye.n megteszik s magokba a felekezeti iskolákba csak nagy ritkán, i—2
évben egyszer tekintenek be, akkor ís többnyire oly
időben, midőn már a tantermek üresek, ez az időszak
lévén utazásra legalkalmasabb. Az iskolafelügyeletnek
ki kell terjedni nemcsak az iskola külső állapotára, berendezésére, hanem a tanítónak egyéniségére, képzettségére, szorgalmára, a tanításnál alkalmazott módszerére,
a tananyag beosztására stb. Ily módon, ily terjedelem-

ben ügyelt föl régi idők óta s ügyel most is ev. protestáns egyházi hatóságunk, nevezetesen az esperesség a
kebelében létező népiskolákra, még pedig az u. n. iskolavizsgálók, körlelkészek, decanusok által. Ezen iskolavizsgálók általánvéve lelkészek, kik mellé világi férfiak
vagy tanítók rendeltetnek. Egyházunknak ezen régi időkből fennmaradt intézkedése, egyes lelkészeknek iskolavizsgálókúl alkalmazása üdvösnek és célszerűnek bizonyult, a miről igen sok tanitó is bizonyságot tehet. De
épen ez az, a mi Sas János úrnak nem tetszik. Az e
lap 5-ik számában megjelent „Tanítóképző és népiskola®
című cikkében ugyanis előadvan nézeteit a tanítóképző
és népiskola közötti kapocsról, egyebek közt mint nagy
akadályt említi fel, hogy a tanítóktól meg van vonva
az alkalom egymás iskolait látogatni és egymás tanítását megbírálni, s panaszképen említi, hogy az iskolavizsgálók nem tanítók, só't nem is tanférfiak, s ez az oka,
hogy a jelentések az iskolákról hemzsegnek a semmit
mondó felületességtől, „mert® — így végzi e feletti
elmélkedéseit — »régi igazság, hogy a bírálónak legalább ugyanannyit kell tudni, mint a mennyit tud az,
a kit megbírál®. Cikkírónak tehát egyik legfőbb óhajtása
volna, hogy iskolavizsgálókúl az egyes ev. esperességekben ne lelkészek, hanem tanítók, még pedig csakis tanítók alkalmaztassanak, mert nézete szerint a lelkész, a
ki nem tanitó, nem képes megérteni, annál kevésbé
megbírálni a tanítót. Engedje meg, hogy erre nézve
egy-két megjegyzést tegyek.
Mindenekelőtt méltóztassék megfontolni, hogy altalános prot. nézetünk szerint a népiskola nem külön álló
valami, hanem magának az egyháznak egy lényeges
része, melynek érdekei az egyház érdekei, melynek hanyatlása, felvirágzása az egyház felvirágzását mozdítja
elő ; egyiket a másiktól elválasztani nem szabad. A
népiskola az egyházé, idegen hatalomnak rendelkezésére
nem fogjuk azt bocsátani, annyival inkább nem, mert
hiszen egyházunknak is kedves gyermeke, drága kincse
a népiskola, melyet gyámolítani, felvirágoztatni még
országos közoktatási törvények kényszerhatalma nélkül
is, mindenha legfontosabb kötelességének tartotta. Méltóztassék ezen nézetet felekezeti elfogultságnak venni,
ha ugy tetszik, én megmaradok azon nézetem mellett,
hogy a népiskola az egyházé.
Már pedig kérdem: melyik elem a legfőbb és
legfontosabb az egyházban ? a tanitói kar-e ? vagy a
világiak testülete ? vagy a lelkészi kar ? Nem természetes-e, hogy az egyháznak vezérei, felügyelői, minden
néven nevezendő belügyeinek leghivatottabb intézői a
lelkészek ? És épen azért, midőn az esperesség iskolái
felett felügyelni, azoknak állapotáról, a tanítás eredményéről tudomást szerezni akar: nem természetes-e, hogy
közegekül első helyen csakis lelkészeket alkalmaz ?
Hogy a körlelkészek mellé körtanitók is választatnak, a
mint az péld. a mi veszprémmegyei ev. esperességünkben s egyebütt is már szokásban van, az nagyon helyes.
De hogy csakis tanítók alkalmaztassanak iskolavizsgá-

lókúl : ez oly kívánság, melyet ev. egyházunk Sas János
úrnak elvből nem adhat meg ; mert nálunk a népiskola
ügye egyházi ügy s az egyházi ügyeknek par excellence
hivatalos képviselője és intézője a lelkész.
Azonban tekintsük Sas János úrnak ezen csak úgy
oda vetett, de nekem nagyon is szembetűnő nézetét más
oldalról is, a szakképzettségre nézve. Azt kell hinnem, hogy cikkíró a lelkészek miveltségét, képzettségét
vagy nem ismeri, vagy a tanítók, a tanítóképző intézetek
növendékeinek képzettségét túlbecsüli, vagy csak különös kedve van a lelkészekről mint valami tudatlan emberekről beszélni, a kik nem képesek még egy szerény
falusi tanitó működését sem megbírálni. Igaz ugyan,
hogy cikkiró ezt a szót; »lelkész(< nem említi, midőn iskolavizsgálókról beszél, de jól tudja, hogy nálunk papok alkalmaztatnak ískolavizsgálókul.
Már kérem szépen, ha esperességeink ispánokat
vagy kereskedőket, vagy általában oly egyéneket alkalmaznának iskolavizsgálókúl, kiknek sem idejük, sem kedvük, sem alkalmuk nincsen és előképzettségük miatt nem
is volt, paedagogiával, didacticával vagy methodicával
foglalkozni, akkor érteném cikkiró úr kívánságát, hogy
ne ezek, hanem szakemberek, tanítók alkalmaztassanak
iskolavizsgálókúl. De hat az a lelkész oly egészen idegen-e Izráelben ? Oly egészen idiota-e a nevelés és oktatásügy terén, hogy még egy népiskolai tanítót sem
volna képes megérteni és megbírálni ? Előképzettségénél nem kellett-e neki is mindazon tantárgyakat tanulni,
melyek a tanítóképző intézetben előadatnak, még pedig sokkal alaposabban és részletesebben, s nem volt-e
egyik legfontosabb kötelezett tantargya a nevelés-oktatás- és módszertan ? S nem volt-e majdnem mindenik
legalabb hazi nevelő, hol alkalma volt elméleti ismereteit gyakorlatilag is alkalmazni ? s nem foglalkozik e
most is gyermektanitással sajat szakmajaban (konfirmáció és katechizació ?). Ha cikkiró úr azt indítványozta
volna, hogy képezdeí tanárok legyenek az egyes esperességekben iskolavizsgálók, ha ezt keresztülvihetőnek bizonyította volna be, hozzájárultam volna nézetéhez, de hogy az eddigi iskolavizsgálók (lelkészek) helyett, mint a kik nem képesek a tanítót megbírálni,
csakis tanítók alkalmaztassanak iskola vizsgálókúl: ezt
nem fogadhatom el. Nézetem szerint is nagyon célszerű
volna, ha a tanítók egymás iskoláját meglátogatnák,
megbírálnák, s egymást kölcsönösen útbaigazítanák, de
úgy hiszem, azt meg is tehetik, mert ha valamelyik
saját iskoláját egy-egy napra elhagyja, hogy egy másik
tanítónak előadási, nevelési, oktatási modorát és módszerét megfigyelhesse, azt senki sem fogja neki rossz
néven venni. De azért még nincs szükség arra, hogy
hivatalos iskolavizsgálókúl is csak tanítók alkalmaztassanak.
Kolbenheyer Albert,
evang, lelkész.
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TARCA.
Hol a legnagyobb baj ?
I.
A „Prot. Egyh. és Isk. Lap" közeli számaiban,
a baj ?" „és hol a nagyobb baj ?* cimű valláserkölcsi irányú cikkek pro et contra tárgyalván ama
kérdést: »miben, illetve kikben találhatni fel a vallás erkölcsi élet jelen hanyatlásának, az egyház hajója megfélemlítő stagnációjának oka ?: jelzett cikkek mindenikén
át vonul bizonyos neme az egyoldalú, osztály külömbözőség szülte egoisticus felfogásnak. Amaz, mert talán
majdnem kizárólag a világi intelligens elemet rajzolja a
felvetett kérdés okául; emez, mert legalább szerintem
nem fogja fel egészben helyesen a prot. lelkésznek, mint
hitszónoknak tisztét, s hivatását: véleményem szerint
túlzott, s mint olyan, hibás állítás is. Igen, mert még
vannak lelkészek, kik sem életök, példaadások által
nem akarják, vagy épen nem is képesek korunk materialistikus áramlatanak útját állani; sem az ige két élű
fegyverével híveiket az Úr háza szerelmének megnyerni:
addig más részről vannak s pedig talan ép oly számmal, világiak is, kik vagy sehogy, vagy épen rombolólag hatnak a nép valláserkölcsi életére.
5>hol

En megvallom, hogy elegyháziatlanult s hitközönyös korunkban a baj okát sem itt, sem ott, sem a
lelkészi karban, sem a világiakban keresni nem tudom
kizárólag, hanem mig azt mind két helyt találom, addig a „legnagyobb baj" okát, államtörvényeink e tekintetbeni hiányosságában vélem rejleni.
Ha jól emlékezem, a tiszántúli egyházkerület múlt
évi tavaszi közgyűlésén, a bihari és debreceni egyházmegye indítványozására elhatározta, hogy az esperességek keressék meg a megyéjükbe eső egyház-községeket,
illetőleg ezeknek elöljáróit, hogy társadalmi uton, minden tőlük kitelhető morális utakat és módokat használjanak fel ugy hatni a népre, hogy a vasár- és ünnepnapok komoly méltósága visszaállittassék, hogy ekkép
a vallás-erkölcsi élet tengő állapotából kiemeltessék.
Jól esik hinnem, hogy egyes helyeken nem is maradt
el e rendelet üdvös eredménye; ámde, hogy a nagy
általánosságban máskép történt, a szomorú tapasztalat
igazolja. Nézetem hát ez : míg lesznek emberek, kik
előtt Isten, vallás, erkölcs, egyház, csak nagy hangú
üres nevek, mikre mit sem adnak ; mig lesznek emberek, kik puszta önszépelgésből guny tárgyává teszik, s
megkáromolják s pedig szembeszökő nyíltsággal és vakmerőséggel, a jobbaknál botrányt szülő szidalmaikkal a legszentebbeknek nevét; mig lesznek magukat
„fölvilágosultaknak," „értelmesebbeknek" nevezni szerető
egyesek, kiknek fölvilágosúltságok és értelmességök
mind annak, mit szemeikkel nem láthatnak, s kezökkel
nem tapinthatnak, konok tagadásában és kigunyolásáJ^an all ; mig lesznek olyanok, kikre társadalmi uton,

szóval, ige hirdetéssel hatni, legyen az bár angyalok
nyelvén mondva, hijába való törekvés: addig, vajha rossz
próféta lennék, addig mondom e többször jelzett baj gordiusi csomója pusztán társadalmi uton, az egyes szálak
oldozgatása által ki nem bontható. Hanem igen is,
Nagy Sándor kardjával kell, s kellett volna már rég —
egyenesen ketté vágni azt, büntetés szigorával metszeni
le a fekélyes részt a társadalom testéről, mielőtt a „pars
sincera* is utána veszne. Mondja ki csak a törvény,
vagy ministeri rendelet, hogy vasár- és ünnepnapokon
boltok, bor és pálinkamérők, közmulató helyek, hivatalok
bezárassanak, egyleteskedések, gyűlésezések, kivéve a
pusztán valláserkölcsi jellegűeket, ne tartathassanak, és
semmi e napok komoly méltóságát, ünnepélyes csendjét, szentségét megzavaró munkák, minő p. o. falu- és
mezővárosi helyeken: buza, széna hordás nyomtatás,
rostálás, stb. stb. ne végeztessenek, és pedig mindezt
mondja ki szigorú, a körülményhez képest fokozható büntetés, s a büntetésnek felelősség melletti végrehajtatás
terhe alatt : bizton hiszem, hogy pár év alatt meg fog
szűnni az egyházi és világi elem szórványosan így is
találkozható egyes tagjainak mulasztása s kivételes fogyatkozásai dacára is, jelen abnormis helyzet. Nem dicsekedhetem mély élet bölcsességgel s egy hosszú élet
gazdag tapasztalataival, de nem is a pessimismus homályos lát üvegén szemlélem a való világot, hanem ugy a
mint van, sem hozzá nem téve, sem el nem véve belőle
tisztán, s elfogulatlanéi! Azért itélek igy . . .
Abban azonban már határozottan ellent mondok
a „hol a nagyobb baj?® cimű cikk tisztelt Írójának,
hogy egy „keresztyén,* s pedig „prot. keresztyén* előtt,
ha ugyan e szó valóban is reá illő, a lelkész egyh. beszédénekilyen vagy amolyan volta nyitná meg, vagy zárná
be az úr házának ajtóit, mert az jő ki szavaiból. Mert — szerény meggyőződésem szerint e g y , szívvel s lélekkel
keresztyén — bár erőtelen nyelvvel, erőtelen hangokon
és gyarló értelemmel hirdettetni hallja is azt, a „kin
kiviil más fundamentumot senki nem vethet,* a Jézus
Krisztust: önként indíttatik a harangok buzgóságra intő
szavainak hallattára oda, hol „ugy tetszik, mintha vigadva,
ott volnék, hol a menny lakói, a Te királyi székednek
előtte letelepednek*, mint a dicséreti költő oly szépen
és kenetteljesen énekli; oda, hol a gyülekezet együttes
éneke- és imájában, mintegy elragadtatva a közös buzgóság árjától a lélek, szabadabban emelkedhetik a ^könyörgést meghallgató édes atyához*. Míg megkövetelem
egy önérzetes lelkésztől, hogy hallgatóihoz nem culinaris — ponyva irodalmi — nyelven, hanem a miveltebb ízlésnek megfelelőleg beszéljen, mint hitszónok is ;
míg megengedem azt, hogy csakugyan megkapóbb
egy, a szónoklat szabályainak ügyes alkalmazásával készített, jól átgondolt és kidolgozott beszéd, mint egy
toldott, foldott, szakadozott és csín tekintetében is szegényes : addig más oldalról lelkésznek bibliai nyelven
kell szónokolni, mert ez adja meg beszédének kenetteljességét s mindég azt hirdetnie „a ki tegnap és ma

ugyanazon volt és mindörökké is ugyanazon lészen*.
És így mindig ujat és érdekeset hallatni nem lehet s ki
mégis azt hallani vél lelkésztől a szószéken, az tévesztette útját, midőn az Úr házába indult, az a ki mulatni
akar a színházakat, concert estély eket keresse fel.
Elhiszem és tudom is én, mily fülsértő, kínzó, kivált
intelligens emberre nézve az, midőn a lelkész egy alakilag és tartalmilag kidolgozatlan, s talán jól be sem
tanult beszéddel áll elő, és e tekintetben magamévá teszem ama „vonzó előadásu egyházi szónok* — Ancillon
Dávid — nézetét, „ki beszédeit egyről-egyig a legnagyobb gonddal készítette el, s tanulta be* és „azt szokta
volt mondani*: „nagyon kevésre becsüli gyülekezetét az
olyan lelkész, ki a készülésre semmi gondot sem fordít,
s csak ugy vét az udvariasság ellen, mintha valaki,
nagyszerű díszünnepélyen hálósapkával s öltönyben jelenne
meg*; de szerintem, pusztán és magában ez nem elegendő ok arra, hogy a templomlátogatást elhanyagolják.
Molnár

János,

bihar-diószegi ref. lelkész.

II.
„Megnehezült az idők járása fölöttünk!* Egymást
éri a panasz az egyháziatlanságról. A hivő lélek elborul,
csüggedni kezd, ha széttekintve — tapasztalni kénytelen
a terjedő vallástalanságot fennt úgy, mint alant. A vallás-erkölcsi élet fajának gyökerén pusztitó féreg rágódik.
És a baj annyival félelmesebb, a mennyivel az orvoslás
nehezebb, mivel maga az éltető szerv van megtámadva.
A sátán, a világ e gonosz szelleme — nem vérontó fegyverekkel támadja többé Isten egyházát, hanem annak
éltető lelkét, a krisztusi szellemet igyekszik kilopni a
hivek kebeléből, csábítva azokat hamis ígéretekkel, s
látva a könnyen hajlók nagy számát, kárörvendő mosolylyal várja pokoli munkájának győzedelmét. És fájó
szívvel bár — el kell ismernünk, hogy a győzelem reményéhez van is némi joga. Az, hogy a hit ma hitelre
nem talál, — hogy a vallás a legtöbbektől mint ábrándos lelkek visio-szerii képzeménye tekintetik, mely csak
a nép fékezésére hasznos, — hogy a vallással együtt
az erkölcsi élet is elvesztette tiszta zománcát, hogy az
egyház minden ügyei iránt nyilvánuló közöny annyira
erőt vett a lelkeken : mind oly jelenség, mely a kősziklán épült házat alapjában támadja meg s fenyegeti. És ez
baj ! Nem is csoda, ha lelkesebbjeink, látva a szenvedő
egyházat, érezve a gyógyítás égető szükségét, rámutatnak ottan ottan a bajra, keresik a kór okát, hogy azt
megtalálva — alaposan kezdhessenek az orvosláshoz, ha
kell — a szúrás és vágáshoz. Ezek egyike Péterfi Dénes
úr is, a ki e lapok hasábjain — minden kétség felett
jó szándékú cikkében — a „világiakat* nevezi meg,
mint az említett baj okait; a miért aztán ők — kissé
meg is neheztelve •— megfordítják a dolgot, s ugyancsak ránk terítik a vizes pokrócot, hogy „nem vetünk
számot a ránk háramló felelősséggel/
hogy „nem
haladunk a korral,* — hogy megtanulunk egy pár évre

való predicatiót, s ezzel elég. . . azokat ismételjük, mint
az egyszeri pap a „Basiliskust,® — és hogy „lelkészeink
(mindenesetre hirtelenében odavetett állitásj nemcsak
nem képesek az Úr házát megkedveltetni, hanetn még
azokat is elidegenítik onnan, a kik örömest járnának.®
— Nem célom bírálni, mennyiben jogosak s alaposak
ezen felettünk kimondott Ítéletek, megteszik azt a hivatottabbak ; én csak — miután azt maguk a világiak is
elismerik, hogy a hideg közönyösség a vallásos élet
mezején megdöbbentőleg terjed — a bajnak okát keresem és azt mondom, hegy az nem az egyháziakban,
nem is a világiakban, hanem nevelési rendszerünkben
rejlik.
Nem én mondom, mondták azt már sokan, hogy
vallásossá az embert csak nevelni, nem pedig tanítani
lehet. E nevelésnek már szükségkép el kell kezdődnie
az eszmélni és gagyogni kezdő kis gyermeknél, tehát
a családban. Igaz, hogy a mit itt nyújtani lehet, az, —
a kis gyermek szellemi látkörének szűk voltát tekintve
nagyon csekély, és mégis az az édes anya által lelkünkbe
oltott egy-két rövid imádság azon mustármag, melyből
keblünkben idővel a vallásosság gazdag lombozatú élőfája nő fel, melynek üdítő árnyában óh mi sokszor megújulunk, ha a világ harcában elfáradánk. De hol találunk
ily vallásos nevelést ? A gazdagoknál ? Hisz itt az édes
anya legfeljebb addig viseli gondját gyermekének, mig
szíve alatt hordozza, s azután rábízza fizetett cselédekre,
kik között — még a szeretet jóltevő melegét sem érezve
— mindent tanul, mindent lát, csak jót nem ; majd növekedvén az úrfi, mindennel megismerkedik, csak Istenével nem ! Vagy az alsóbb rendüeknél ? Itt meg ott
növekedik ugyan a szülők karjain, de azoktól előbb
megtanul káromkodni, mint imádkozni, vagy ha tanítják is egy-egy ima gépies elmondására : példájokkal tízszeresen lerontják, a mit szóval épitének. így éri el a
gyermek az időt, melyben iskolába kezd járni. És itt a
fordulópont életében. Ekkor még belvilága a rossz mellett
a jó elfogadására is annyira alkalmas, hogy a vallásos
élet szép épületének alapját le lehet rakni abban, természetesen nem könnyű munkával, okos nevelés által.
S mit tapasztalunk e téren iskoláinkban ? Azt, hogy ott
vallást tanulnak ugyan, de nem vallásosságot; paragrafusokat adnak a gyermeknek eleget Istenről, emberről
s annak rendeltetéséről, de csak a megemészthetlen betűt
nyújtják, nem a lelkes, az éltető szellemet. — Úgy
hogy midőn a 12 évet betöltött gyermek az iskolát
elhagyja, tudja bár „fújni® a kátét az első §-tól az
utolsóig : de nem tudja — és ez mindenesetre a legnagyobb
baj, — hogy a Krisztus példájának hű követése, —
igaz kegyesség, és buzgóság, szeretet Isten, önmagunk
s felebarátaink iránt, szóval: hogy életünknek Isten törvénye szerint rendelése az igaz vallásosság, a melynek
drága jutalma : a lélek benső derültsége, az Úr akaratán való békés megnyugvás, a vidámlelkü megelégedés stb.
Hát gymnásiumaink ? Bizony, ha rosszabbul nem, jobban ezeknél sem áll a dolog a vallásos nevelést illető- |

leg. Az ily, vallást ugyan tanult, de vallásossá nem nevelt nemzedékhez aztán jöjjön valaki Pál buzgalmával,
Péter ékesszólásával és János szelídségével és beszéljen
hozzájok velőkig ható szavakkal: mint valami szép zene
gyönyörködteti ugyan őket mig hallják, talán visszavissza is cseng fülükbe egy ideig, de „csakhamar eljő
az ördög, kikapja az igét az ő szivökből,® mivelhogy
nincsen kellőleg elkészített talaj, hol gyökeret verhessen.
Ebben van a baj oka, itt kell hát — még pedig
minél előbb — gyógyszerekről gondoskodnunk. E gyógyszerek egyike az volna, ha a praeparandiákban oda hatnának minden áron, hogy abból olyan tanítók kerüljenek
ki, a kik a vallástudományt nemcsak tanítani, de annak
boldogító tanait a fejlődő gyermekkor szivvilágába is
átültetni tudják Es ehez már szükséges az is, hogy ne
csak a „káté® tanittassék, mint az Istent megismertető
és tisztelni tanitó tudomány, hanem a vallástanitást minden tantárgygyal úgy össze kellene kötni, hogy p. o.
a természetrajz előadásánal a legkisebb fűszáltól a legmagasabb élőfáig, — a legutolsó féregtől fel a teremtés
koronájáig mindenütt és mindenben Isten teremtő hatalmát, gondviselő jóságát, — a természettan törvényeiben a Mindenható végetlen bölcseségét lássa, érezze a
gyermek s önkénytelenül ragadtassék a Teremtő imádására ! így nevelnénk vallásosan. De ehez megint szükséges az, hogy a vallás tanítók lennének maguk is vallásosak, élő hittel tündöklők, a minthogy — tisztelet
nekik — vannak is ilyenek, kiknek áldásos működése
meglátszik a nemzedéken hosszú időn át; de bizony
vannak olyan elbizakodott talentumok is, a kik büszkélkedve hogy az u. n. reáltudományokat mind megették,
a vallással mit sem gondolnak, sőt uton útfélen
előállnak, hogy ők az Istent és halhatatlanságot nem
hiszik, a szentháromság pedig . . . no . . . az már
épen „absurdum.® Miként várjunk aztán h i t b u z g ó és
vallásos embereket, annak keze alól, a ki maga is hitetlen és vallástalan ? Es itt eszembe jut valami . . . .
E g y izben beszélgetvén egy testvérrel, azt találtam
mondani, hogy én a szószékről nem mondok olyat, a
mit ha szemmel nem látok is, hitemmel át nem ölelek, mert én ott hazudni nem volnék képes. Mire ő
imigyen felelt : „Én pedig az Isten lételét sem hiszem.®
És az ilyenek, ha vannak, bizonyára béres szolgák, kik
nem gondolnak a reájok bízott nyájjal, ha a világ mind
elragadja is őket.
Másik gyógyszer lenne az, ha a lelkészek szigorúan
ellenőriznék a vallástanitást az iskolákban. Ha már a
rendes iskolásokat nem taníthatják, mert elismerem, hogy
ez elszámítva a vele járó terhet, közte s a tanítók közt
a legtöbbször súrlódást idézne elő-, de a felnőttek (12—15
évesek) valláserkölcsi oktatását egyenesen nekik kellene kezükbe venni, hogy a jézusi tudomány fejtegetése, annak az
életre alkalmazása a vallás főigazságainak előadása által a rossz példák hatását, melyek e korban legkönnyeb-

ben megvesztegetik a lelkeket, leronthassák, s a megmenteiteket az Idvezitő kebelében meg is tarthassak.
Az előadottakban látom én a létező baj okát, és
a bajnak némi orvosságát. Igaz, hogy a mai vallástalan
nemzedéket vallásossá, egyháza iránt meleggé nem tehetjük. De Isten segedelmével elérhetjük azt, hogy a
most vallásossá nevelt gyermekeink majdan felnevekedvén, megvetik alapját egy jobb kornak, melyben ismét
megtelnek a templomok buzgó vallásos néppel, és elhal
a panasz az egyháziatlanságról. Adja Isten hogy úgy
legyen!
i f j . Kutast Ferenc.

KÖNYVISMERTETÉS.
A magyarhoni protestáns középiskolák és a felügyelet kérdése. Irta Jeszenszky István. Budapest 1880.
53 lap.
Ára 40 kr.
Szerző nagy fába vágta fejszéjét, és ezt úgy látszik, maga is érezte, mert nagy előkészülettel látott a
dologhoz, sorra fölvévén mind azon történelmi momentumokat, melyeken a protestáns iskolák kérdése hazánkban a reformatió létrejötte óta keresztül ment. Ez minden esetre helyes; mert e nagy fontosságú kérdés csak
is úgy lesz megfejthető, ha a tényleges viszonyokat a
történelmi fejlődés világításába helyezzük s az ügy
rendezését a történelmileg kifejlett társadalmi föltételekhez szabjuk.
Sajnos azonban, hogy szerző sem a történelmi adatokat érthetően előadni és az egymásra hatás során csoportosítani, sem a létező tényleges viszonyokat azok
fejleményeképen feltüntetni nem tudja, a minek aztán
az a következése, hogy minden tudós apparatusa mellett
is, szerzőnek a munka végén előadott nézete az ügy
mikép leendő rendezéséről nem úgy tűnik fel, mint fejlődésünk elutasithatlan követelménye, hanem mint egyéni
vélemény és pium desiderium.
E vélemény így hangzik: „A nemzet, midőn a
középiskolai tanszervezést a törvényhozás utján is kívánja rendezni, ne vonja meg, — figyelembe vévén a
vonatkozó 1848. tcikket, a kellő segedelmezést a protestánsoktól, még pedig azon mértékben tegye azt,
hogy iskoláikat, azok, a hozandó közoktatási intézkedés
rendezésének színvonalára emelhessék. Menten maradván
az i79°/i XXVI-ik tcikk 5-ik szakasza azon jogerőben
és gyakorlatban, amint az eddig fennállott.®
„S hogy aztán ő felsége és a törvényhozás időről
időre megnyugtató tudomást szerezzenek arról, miként
a protestánsok középiskoláik szervezkedésében a hozott
közoktatási intézkedés határain belől rendezkednek-e ?
ennek megvizsgálására — nem pedig a beavatkozás
céljából — a törvényhozás által évről-évre, a méltányosság szempontjából, saját vallású s arra érdemes és megbizható férfiak egy külön e eélra alkotott és szentesí-

tendő tcikk hozatalával választassanak (quid hoc ? nem
értjük.). A megválasztandó férfiakat a törvényhozás tanügyi bizottság hozza javallatba. S ezeknek tiszte lesz,
tett vizsgálataikról a törvényhozást haladéktalan értesíteni akként, hogy adott és törvénybe foglalt utasítások
szerint eljárt {sic !) vizsgálataikról felvett jegyzőkönyvet,
a szükséges mellékletekkel együtt három példányban a
törvényhozás elnökének beszolgáltatják. Ezen jegyzőkönyvi példányokból az azokhoz tartozó mellékletekkel
együtt egy marad az országgyűlés levéltárában, egy a
vall. és közokt. ministeriumnak, egy pedig az illető kerületbeli felekezeti főfelügyelőnek adatik át. A vizsgálatot szabályozó utasítást, illetve törvényjavaslatot a törvény útján hozott középiskolai tanszervezet pontjainak
megtartásával, s az ezen közoktatásügy ágára vonatkozó
törvény határain belől, a törvényhozás tanügyi bizottsága
készíti. A vallás és közokt. ministerium tisztéhez fog
tartozni, az általvett vizsgálati jegyzőkönyv és mellékleteiből minden iskolatanulmányi és egyébb állapotát
szakértően megvizsgálni, s a tovényhozás elé terjesztendő
évi közoktatási jelentésében mindenekről, hozzá csatolván a kapott jegyzőkönyv és mellékletek másolatát is,
jelentést tenni, észrevételei- és javaslataival egyetemben.®
íme szerző nézete a sokat vitatott kérdésről, úgy
a hogy maga fogalmazta, egész terjedelmében. Nem kivonatoltuk, hanem szó szerint adtuk azért, mert sajátságos,
hogy ne mondjuk esetlen szerkezetű mondataiban annyira
eligazodni nem tudtunk, hogy a sejtett értelmet biztosra
foghassuk. Legcélszerűbbnek látszott azért a füzet velejét tevő ezen idézetet olvasóközönségünk elibe úgy adni,
a mint megírta; hadd lássák a rövid idézetből, a mit mi
nem kis fáradsággal az egésznek elolvasása után mondhatunk, hogy Jeszenszky úr a milyen buzgó protestáns
épen olyan homályos iró.

RÉGISÉGEK.
Helyreigazítás.
Szentkuty Károly e becses lapok 7-ik számában
azt mondja Fábián József után, hogy a »Szükségben segitö könyvet® Sebők Sámuel, a barsi ref. egyházmegye
egyik lelkésze fordította. Ez azonban erős tévedés; Szentkutyt Fábián József félrevezette. A „Szükségben segitőkönyv® fordítója, — a mint az a címlapon is meg van
jegyezve, — Kömlei János volt.
Kömlei Jánosról azonban szintén nem sokat tudunk.
Annyi tény, hogy a hazában iskoláit elvégezve, mint
ref. papnövendék a külföldi akadémiákra ment s talán
éppen innen jőve fordította le Becker Rudolf Zakariás
„Noth und Hülfsbüchlein®.ját — a föntebbi cim alatt
magyarra ^Bécsben, Sz. János havának 4-ik napján
1790®. — 1791-ben már nagyari lelkész volt, a Tisza
partján, a szatmári ref. egyházmegyében; de Nagyar
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nem méltányolta őt, bizonyos búzafizetését elfogván. testantismusból ennek virágát és koronáját. Célja az,
Ezért átment a beregi traktusba, hol munkácsi pappá hogy az államtól elvétessék iskola, egyetem, tudományos
lett ; majd tábori lelkészszé lett -— alkalmasint a beregi helyiségek, az egyházi törvények készítése és a polgári
fölkelő nemességnél — s mint ilyen halt meg — Sán- házasság; hogy megsemmisíttessék az 1817-iki egyesség,
dor István szerint — 1801-ben, Bécsben. — A „Szük- mely a lutheri és ref. confessiók alapján megalkotta a
ségben segitő könyvön® kivül volt még egy más mun- német ev. egyházat ; hogy az egyházban szigorú fegyekája is: „Az Urnák sz. asztalához készitő hat heti poe- lem állíttassék föl s a parochiák megfosztassanak szanitentialis könyörgések®. Vác, 1800. 8 r. 225 lap. (Lásd: vazati joguktól; szóval: szabad egyházat alkotni a keNéptanítók lapja 1877 évi folyam 2-ik szám, 25-ik lap. resztyén államban. (Az ultramontanismus sem igen köés: Kiss Kálmán „A szatmári ref. egyházmegye törté- vetel többet). Az a német gróf, ki a parlamentben ezt
nete® 629-ik lapján). Hogy a szatmári ref. egyházmegye mondá: „a két ezredik évben egész Mark katholikus
irói között (idézett művem 348 stb. lapjain) elő nem leend®, jól felismerhette a vatikán ezen uj szövetségefordul, annak oka az : mert Kömlei idézett műveit nem seinek szándékát.
a szatmári ref. egyházmegyében tartózkodása alatt bocsáHárom évig — akkor még a Protestantenverein nem
totta közre.
! is sejtette e liberalismust és magát az egyházat is feKiss Kálmán.
nyegető veszélyt — az orthodoxia árnyékban működött.
Keresett szövetségeseket, megsokasította a cultusokat,
egyesületeket, ünnepélyeket, szóval alkalmakat csinált
és keresett csatlakozók nyerésére, itt fenyegetésekkel,
ott pazar ígéretekkel. Készülődött az ütközethöz, minden
hozzátartozóját megtanítván e jelmondatra : „Külön haladni, együtt támadni.®

KÜLFÖLDI EGYHÁZ
É S ISKOLA.
Németországi egyházi ügyek.

A protestáns egyház, kivált pedig a szabadelvű
protestantismus súlyos válság küszöbén áll Poroszországban, melynek végkifejlődését nem lehet ugyan előrelátni, de mely bizonyára mélyen megrázkódtatja az egyházközségeket s a keresztyénséget elterelendi szeretetet
és békét árasztó missiójától.
Az első császárság megbukása után Európában
egy rettenetes politikai reactió támadt; ezt nyomban
követte a vallási reactió, melyet a „Reveil® a tudományos
függetlenségnek természetes ellensége mindenfelé elterjeszteni igyekezett. De azért a különböző pártok békében
éltek ; vagy legalább lehetőnek látszott, hogy a különböző árnyalatok együtt létezzenek az egyház kebelében.
Néhány év alatt azonban ez az eszélyesség megszűnt;
egy erős és erőszakoskodó orthodoxia azzal a követeléssel lépett föl, hogy másnak nem fog helyet engedni
s kidobja az egyházból mindazt, a ki nem ugy gondolkozik, mint ő. Ez a támadó párt, az „udvari prédikátorok® pártja; kiknek hatalmi törekvéseiket az ő conservativ barátaik átvitték a politikába is. Az 1870— 71-iki
háború rettenetes kimenetele a mindent nyerés megkísérlésére ösztönözte őket a biztos siker reményével! . .
Másban nem tudjuk okát találni ama lazas törekvésnek,
melylyel sietnek, hogy „rend legyen® . . . orosz módra
a markéi és brandenburgi egyházban.
E harcban nem olyan orthodoxiát 'találunk, mely
mint Franciaországban vagy Svájcban, meggyőződéséért
és hitéért jogosan küzd a nélkül, hogy a protestantismus
alapelveitől eltérne; . . . nem, ez egy vakmerő párt,
mely a mostani szervezet helyett egy római mintájú
hierarchiát kiván életbe léptetni, minden megfogható
eszközökkel s ravasz ügyességgel, s így kitépni a pro-

Ámde itt a synodus, miként igazolják a programmot ? . . a közvéleményt miként késziték elő a villámcsapáshoz, a reactió szagú nyilatkozványhoz ? . . . Ez
nagyon egyszerű. A lapok elrémitőleg irkáltak az erkölcsi
corruptióról; a polgári házasság szülte (?) erkölcstelenségről ; a tömegek közönbösségéről, melyekért, mint az
egyházközségek fejeit, a liberális lelkészeket tették felelősekké. Követelte a sajtó, hogy közvetlen rendszabályokhoz kell nyúlni a hitetlenség terjedésének meggátlása végett. . . . Mindenki tudhatta, hogy mit kell e
nyilatkozatokról tartani; hiszen az uj törvényeket lehetetlen felelőssé tenni azért a közönbösségért és corruptióért, mely még olyan korszakból veszi eredetét, melyben az orthodox papok voltak a mindenhatók iskolákban, egyházakban, s melyben a parochiák semmiféle
jogot sem élveztek. De mindegy ! A habozok, — megrémülve a socialis veszélytől — csatlakoztak az orthodoxiahoz, . . . s ezzel a fordulat beállott. Gyászos taktika s szerencsétlenségre, sikere lett. Az első generális
synoduson 1879-ben a többség a tömörült orthodoxiának
adott igazat s megszavazta antiliberalis programmját.
Ámde a protestantismus s evangeliom alapját képező lelkiismeret jogai s szabadsági elve nem tiportathattak porba erélyes protestatiók nélkül. Már e gyűlésen néhány szabadelvű tag . . . rari nantes . . . nagy
bátorsággal szót emelt s nem félt kimondani, hogy ha
az állam a többség által előterjesztett módozatokat végrehajtja, olyan szolgaiság következend az ev. keresztyénekre, melyhez képest a római járom is irigylendő. De
felkeltek — méltó elismeréssel említjük meg, — a jobb
közép theologusai is, kik — bár Protestantenverein
ellenesek, — mégis a hallei theologusokkal, az udvari
prédikátorok könyörgése dacara, a lelkiismeret jogait

s a német reformatio elveit védelmezték a generális a meseszövés, s a túlvitt romanticismus, melylyel szerző
synodusban.
úgy látszik főleg a női olvasó közönségre akart hatni. „Az
Végre a synocluson kivül is ékesen szóló protes- eljátszott élet," egyszerű, hangulatteljes beszély. E g y
tatiók tétettek. Igy egy reactió tamadt a liberalismus koldus hadnagy szerelmes egy szegény leányba; cifra
részére is. Több egyházi s világi tudós, — kik eddig nyomorúsága azonban terhére van, s érdekből, vonzalma
távol tárták magukat a harctól, — megborzadva látták, ellenére, jegyet vált a tábornok vén kisasszony leányával:
hogy az ev. egyház olyan útra tereltetik, melyen vissza- helyzete egyre bonyolódik elannyira, hogy itt már csak
hajtatik a pápaság ölébe. Belátták, hogy ennek mily (az író genialitása) vághatna ki. Ez azonban ezúttal nem
súlyos következményei leendnek úgy a protestantismus jelentkezik. Legtöbfy elismeréssel kell adóznunk a kötet „A
jövőjére, mint a modern társadalomra nézve és egymás- Lajcsi meg a Csája" című, a cigány muzsikusok életéből
vett novellájának, melyben a jellemzés sokoldalúsága,
után protestáltak.
A clerikalis szellem az első rohamot az egyetem következetessége, és a meleg, ragyogó színek alkalmajogai ellen intézte; arra bírta a synodust, hogy követelje zása igen vonzólag hatnak az olvasóra. P"z a beszély
a minisztertől, miszerint a megürült székeknél ne csupán maga megérdemli, hogy szerzőjének szép jövőt jósoljunk.
a fő egyházi tanács, hanem az állandó synodalis bizott- I Sőt jósoknak sem kell lennünk vele szemben, mert reméság javaslatát is vegye figyelembe. Egy ilyen módozat ! nyeink egy részét már e kötettel beváltotta, mely a
elfogadasa komoly hátrányára lenne Németország ér- következő beszélyeket tartalmazza : Az arany szemfedő ;
telmi fejlődésének, mert egyensúlyozná a tudomány füg- Lajcsi meg a Csája; a vizi tündér románca ; eljátszott élet ;
getlen vizsgálódásait ; miért is a berlini egyetem azt az uj farsang ; a mulatt nő. E fűzet kellemesen szóravalaszolta, hogy a theologiai facultás, melynek tanárai koztató olvasmányul szolgálhat s megérdemli, hogy a
így a tudomány önzetlen képviselői megszűnvén lenni, közönség minél nagyobb pártolásban részesítse. Ára i frt.
Táborszky és Parsch zenemű kereskedésében megez esetben nem nyugodhatnék tovább az Alma mater
jelent Bpesten Nyolc eredeti dal (Blaháné Lujza úrhölgykebelében.
Még sem ugy megy hát minden, mint azt az or- nek ajánlva), u. m. Galambposta. Jaj istenem. Három
thodoxia zuggyűlésén elfogadott terv kívánná. Igaz, mester. Leány álom. Falu végén. Búra hajol. Kis gyöngy
hogy azt a synodus elfogadta, de semmi sem mutatja, patak. Fönn a lombos. Énekhangra zongora kísérettel
hogy határozatai felső helyen jóva hagyatnanak. A pro- (vagy zongorára külön) irta Állaga Géza ( s Szeretlek
testáns lelkiismeret föltámad s a közvélemény nern épen én" „Befútta az útat" szerzője.)
Kivonat, Bárdosy Gyula Jász-Nagykun-Szolnoka synodusiak mellett van. Ez pedig olyan tényező, melyet számba kell venni akkor, midőn az egyház elnyo- megye kir. tanfelügyelőjének a megyei közig, bizottsági
febr. 9-én tartott ülésben tett rendszeres jelentéséből.
mására akarnak törvényeket alkotni.
Mégis annyit kimondhatunk, hogy a porosz ortho- — Ezen mindössze i levélre terjedő, de azért a megyei
doxia nem fog iszonyodni az erőszakos eszközök felhasz- közoktatás állapotának körvonalait híven feltüntető jenálásától sem, hogy „a jó német népet megmentse lentés szerint, az 1878 9-ik tanévben Jászmegye iskoláiba
a teljes elromlástól !! !(<
finis
honestat média. j járt 15.716 r. kath., 14.684- h. h., 1182 mózes, 146 ev.
12 g. kel. és 3 g. kath. felekezetbeli tanuló, kik nemMeri-e az egyházat olyan ostrom állapotba tenni, mint
azt ultramontán barátai tanácsolják, az az meri-e a vi- zetiségre nézve 7 német és 8 tót kivételével, mindnyálági hatalomtól kérni, hogy a parochiáktól vegye el jan magyarok. A rendes és segédtanítói fizetésekre évenszavazati jogukat s szüntesse be a kerületi consistoriu- kint 118.068 frt fordittatik, s így egy tanítóra átlag
mokat és tanácsokat ? . . Ezt a közel jövőben meg 429 frt 34 kr. jut, mi által e megye a törvényes minimumot túlhaladta, s nagy előnyben van az ország
fogjuk látni. A Hofprediger-Partei fanatikus tagjai nem
számos más megyéjével szemben, hol egy tanítóra sok
irtóznak ilyen megoldástól sem.
helyt csak 100, 80 vagy épen csak 60 frt esik.
Az Alliance Liberale után
Hetesy Vicfor,
Értesítés. Szíves tudomásul mind azoknak, kik
lelkész
hozzám a „Káté" ügyben irtak : folyó év febr. 24. Somjénben tartott népisk. bizottság intézkedése folytán a
Káté munkában van, s a jövő tanévre kapható lesz."
Bognár Endre.
Nyíregyházán Ábrányi Lajos „Nyir-vidék" cim
T e t t e y Nándor és társa kiadásában Bpesten meg- alatt ápril i-sején társadalmi hetilapot indít meg. Ezen
jelent : A mit mindnyáján érezünk. Beszélyek, irta Tóth uj lap körül számos kiváló erő csoportosúl; beírnunk atársai sorában ott látjuk Farbaky József ev. leik., Lukács
József. — A mit mindnyájan érezünk, szerző szerint mi Ödön ref. leik., Leffler Sámuel gymn. tanár, Materni
lehetne más, mint a szerelem ? Kötetének minden darabja Lajos gymn. igazgató stb. nevét. Kiadó-tulajdonosok
e körül forog, mint bolygók a nap körében, melytől Piringer és Jóba nyomdászok. Előfiizetési ara egész évre
mindegyik fényét kapja. Figyelemreméltó a kötetben, a 4, félévre 2 frt.
lélektani processusok gondos rajza, ellenben kifogásolható

IRODALOM.

KÜLÖNFÉLÉK.
. * Személyi hirek. Pazar István ágteleki érdemes
ref. lelkész az ungi egyházmegyében viselt tanácsbirói
állásáról leköszönvén, helyébe tanácsbiróúl Szabó József
Eszeny derék lelkipásztora, ágteleki lelkészszé pedig
Ábrahámy István előbb ungvári tanitókáplán, aztán mokcsai lelkipásztor választatott meg. —- Rev. Mr. Moody,
skót származású budapesti anglikán lelkész , teljesen
megtanult magyarul, sőt már többször magyar prédikációt is tartott (helyben, Bián stb.). Az anglikánoknak
tudvalevőleg a holdutcában temploma és iskolája van.
Ez iskolában, melynek Moody ur az igazgatója, eddigelé
az angolon kivül német előadásokat is tartottak. Ezeket
most megszüntetik, s helyettök magyarul íognak tanítani
néhány tárgyat, mivel a tanítónők már elsajátították a
magyar nyelvet. A tanítónők számára magyar lapok
járnak, melyekből gyakorlatkép minden nap magyar
nyelvű kivonatokat készítenek. A helybeli angolok átalaban véve erősen magyarosodnak; derék példa erre
Hope úr, a Calderoni-cég főnöke, ki ango' létére egykét év alatt úgy megtanult magyarúl, hogy legföljebb
kissé idegenszerű kiejtésén lehet észrevenni, hogy nem
az Alföldön született. — Az ungi ref. egyházmegyében
febr. 17-én ment végbe az egyes tanitók választása és
áthelyezése. Mint az „Ungvár® írja, megválasztatott a
vajáni tanitói állomásra Lázár István, volt zemplénmegyei
tolcsvai segédtanító; Nyárádra Vas György szürtei ;
Szürtébe Béky József volt botfalvai; Botfalvára Böszörményi János, volt kis-dobronyi; Kis-Dobronyba Váci
Sándor mogyorósi praeorans ; Mogyorósra Lácay József,
volt nagy-kaposi; Nagy-Kaposra Pápay János ptruksai;
Ptruksára Enyedy Lajos, mint praeorans lettek megválasztva ; Pallóba ügybuzgalomból és egy család iránti
hálaérzetből Rickó Dániel ajánlotta föl hű szolgálatát,
ki is egyhangúlag megválasztatott. Jenkére Balogh Dániel;
Nagy-Szeretvára Szabó Gábor volt jenkei; Szalókára
Kovács István és Ágtelekre Nagy Endre lettek megválasztva. —» Kenessey Kálmán miniszteri osztálytanácsos, a vértesaljai ref. egyházmegye segédgondnokává,
hat egyház szavazata kivételével egyhangúlag megválasztatván, a választást elfogadta. — Tolnai Lajos marosvásárhelyi ref. lelkész jelenleg Budapesten időzik, és
mint egyetemi magántanár helyben szándékozik megtelepedni.
":f Karács T e r é z a Főv. lapokban érdekes visszaemlékezéseket közöl családjáról és a pesti ref. egyházról. „ A n y á m a t — úgymond — valódi tudományos nevelésben részesíté nagytudományu atyja > Takács Ádám,
ki 1772-től 1784-ig palotai lelkész volt s Pestnek is,
mint fiókegyháznak papja. Anyai részről szintén tudományokkal foglalkozó család ivadéka volt ő. Bessenyey
György, a biblia-forditó s madari pap volt az ő szépapja; a hasonlóan tudós Bessenyey Gergő pedig nagyatyja, a ki a hires tábornok Beleznay udvari papja volt

(mert még akkor sok íalu el volt tiltva ref. lelkész tartásától), s így Bugyinak is lelkésze, ahol akkor Beleznay
lakott.* Aztán áttér a helybeli ref. egyház akkori állapotának leírására, s így folytatja: „A Calvin-téren (akkor
széna-piac) volt a reformátusok imaháza és iskolája.
Egyszerű termecskében együtt tanultunk fiuk, leányok :
a káplán volt tanítónk, s húsz-harminc főnyi a tanulók .
száma. Engemet 1814 őszén adtak fel s kiléptem 1819ben húsvétkor, de közben egy évig s nyolc hónapig
himlő következtében vízi betegségben nyomorogtam,
melyből kigyógyulva, egy kis gyöngélkedést leszámítva,
hatvannégy év óta beteg sem valék. Bátori Gábor volt
akkor a pesti lelkész, s tanítóink kezdetben Zilahy,
utan Szikszay segédlelkészek. Mind a kettő kedves modorú, értelmes oktató. Mikor József nádor főherceg
nőül hozta Budára Hermina főhercegnőt, a ref. község
előbbkelői Kleinmann német lelkészt hívtak meg pesti
német ret. papnak. A főhercegnét sokszor láttam, midőn
a kis imaházban a padok közti szűk helyen, két fiatalabb
nővérével (mint három jó gyermek kézen fogva egymásután bejöttek. Az ő széke, vörös bársonynyal bevonva,
az első volt, mögötte gr. Teleki Lászlóné ült, a főhercegnével pedig egy vonalon Szilassy Józsefné. Ez úrhölgyé mögött a mi székünk lévén, jó alkalmam volt,
mint gyermeknek, megbámulni a magas származású ájtatoskodókat. Kleinmannt ékes szónoklatáért bálványozták,
különösen a nők, s mint haliám, az általa irt imakönyvet kinyitáskor és becsukáskor mindig meg is csókolák
tisztelői. Hogy ezt meg is érdemié, meggyőződhetik, ki
a még mindig kézen forgó imakönyvet átolvassa. Szász
Károly fordította magyarra. A nádorné ravatalához később elvitt anyám. Ott voltam temetésén, midőn nagy
pompával tették le testét, a már akkor épülő református templom sirboltjaba.®
* A magyarhoni egyet. ev. egyház a jelen év
folyamán, gyámintézeti gyűlését — mint a Fehérv. Híradó irja — Ivánka Imre elnöklete alatt Székesfehérvárott fogja tartani. A szónok Karsay Sándor dunántúli
superintendens úr leend.
* U n g m e g y e febr. 26-án tartott közgyűlésén a
költségvetésre vonatkozó számvevői jelentés, mely a
felekezeti iskolák költségeit, törülni javasolja, szenvedélyes
vitatkozást idézett elő. Talapkovics Emil tanfelügyelő
a költségelőirányzatot meghagyni indítványozta azon
községekben, melyekben az iskola felekezeti jellegű. Csicsery Antal számvevő, nem várt ily indítványt a tanfelügyelőtől, ki jól tudhatja, hogy a felekezeti iskolákat
a felekezetek tartoznak ellátni. O a törlést a viszonosság elvénél fogva javasolta, mert a felekezetek sem
járulnak a községi iskolák fentartásahoz. Romzsa István
helyesli a tanfelügyelő indítványát, mert az. csak olyan
esetekre vonatkozik, mikor a községben csupán felekezeti iskola van, melybe más felekezetbeli tanoncok is
járnak. Ha a tanfelügyelő indítványa nem talál kellő
pártolásra, több községben azon eset fog előállni, hogy
sem községi, sem felekezeti iskola nem lesz. Gortvay János

ünnepélyesen kinyilvánítja, hogy a tanfelügyelő indítványa helytelen; mert a felekezetek megállapították
iskoláik költségét, tehát gondoskodnak is annak előteremtéséről. A tanfelügyelőnek inkább figyelmébe ajánlja
a bajánházi iskola szomorú állapotát. Bugyis András a
kérdés megfejtéséhez elégnek tartja a törvény idevonatkozó szakaszát idézni, mely szerint a községnek szabadságában áll az eddigi gyakorlatot megtartani ; a törvény
csak azt nem engedi meg, hogy egyik felekezet a másik
rovására tartsa fönn iskoláját. Nem helyesli tehát, hogy
az előirányzat minden községre nézve kitöriiltessék. Ezután még többen szóltak a tanfelügyelő indítványa mellett
és ellene. Szavazásra kerülvén a dolog, két szótöbbséggel.
Talapkovics indítványát fogadták el.
* A nihilisták néhány hónap óta szokásba vették,
hogy a gazdag orosz klastromoknak leveleket küldöznek, melyekben követelik, hogy a barátok is pénzzel
segítsék az „orosz nép fölszabadításának szent ügyét.*
A kieffi Pécserszkája-Lavra kolostor nem tett le pénzt
a kijelölt titkos helyre, hanem átadta a felszólításokat
a rendőrminiszternek. Erre íebr. 19. és 20-ika közti éjjelen dynamit robbanás történt a klastromban, s a híres könyvtárat, könyv- és kőnyomdát magába foglaló
épületszárny csakhamar lángba borult. Iszonyatos zavar
keletkezett egész Kiefiben. Kongó harangszó riasztá föl
a lakosságot, míg a katonaság trombitaszóra sorakozott.
Oltani nem lehetett, mert a rettentő hidegben a viz belefagyott a fecskendőkbe, s a mellett roppant vihar dühöngött, szórva a szikrát s parazsat. A kolostor el is
hamvadt; majd . fölépitik! De ki pótolhatná a híres
könyvtár veszteségét, melynek régi páratlan kézirataiból,
könyveiből alig egy-két példányt lehetett megmenteni.
* »A ló ünnepét®, a docéht, mely a mekkai zarándokok visszatérésével összeesik, nagyszámú idegen és
bennszülött jelenlétében ülték meg Kairóban, f. hó 4-én.
Ezen ünnep eredete a következő : Mikor Mohammednek
622 ben Mekkából Yatrebbe, vagy Medinába futnia kellett, egy falun ment keresztül, hol követői laktak. A
lakosok a próféta előtt a földre vetették magukat; a
próféta igen sietett, s keresztül lovagolt a földön fekvő
embertömegen. Hála az isteni gondviselésnek — tartja
a monda — senki sem sérült meg. Ennek emlékére
tartják meg évenkint Kairóban az u. n. lóünnepet. A
szent napon, déltájban a dervisek elrendezik az „emberflasztert*, mi többnyire teve- és szamárhajcsárokból áll.
Az emberek szorosan egymásmellé feküsznek s az imám
egy adott jelre fehér lovával keresztüllovagol rajtuk
rettentő lárma, zaj, dobpergés s a dervisek üvöltése
közt. Az isteni gondviselést a hatóság helyettesíti, mely
minden óvintézkedést megtesz, hogy valakinek baja ne
essék. Mint mondják, most sem történt senkinek sem
baja, csak a szent ló viselte magát az ünnepély magasztosságához épen nem illő módon.
A marosvásárhelyi Teleki-könyvtár termeiben
14 olyan kéziratos-lada van elhelyezve, melyekhez 200
év óta senki emberfia nem nyúlt. Legközelébb azonban

Konc József ottani ref. collegiumi tanár és könyvtárnok
engedélyt nyervén a levéltárban kutatásra, megbolygatta
azt a 14 ládát, s tett bennök olyan fölfedezést, melyet
ha journalístáínk egy kissé tartultabbak lennének, eseményként kellene tudtára adniok a magyar közönségnek.
Fölfedezte ugyanis Mózes öt könyvét, Pécsi Simon for*
ditdsdban. Pécsi Simon, Bethlen Gábor korlátnoka, eredetileg unitárius, aztán katholicus vallású, végre a szombatos felekezet legbuzgóbb tovébbterjesztője, mint író
eddig; sem volt ismeretlen. Az általa szerkesztett szombatos énekes könyvben 201 gyönyörű, magas irodalmi
értékkel biró ének van, melyet mindenike Pécsi költői
tehetségét hirdeti. Pécsi jól tudott héberül, s mint Pázmány Káldi, Szenei Molnár és D a j k a , Rimay és
Benicky és kortársa, ezekhez fogható szabatossággal és
csínnal írt magyarúl. Ezeket tudva, látatlanba is föltehetjük, hogy Mózes öt könyvének Pécsi által eszközölt
fordítása irodalmi becscsel bir. Értesülésünk szerint a
magy. tört. társulat már meg is bízta Konc tanár urat,
a becses munka lemásolásával.
* Inter tres litigantes. „A szászok — így olvassuk a Függetlenségben — csakugyan jól tartjak magukat. Folyamodtak ugyanis a vall. és közokt. miniszterhez, hogy, tekintettel erre és arra (valószínűleg magyar
hazafiúi érdemeikre is), engedtetnék meg nekik Nagyszebenben egy szász egyetem felállítása. A miniszter úr,
megadta az engedélyt/ — Nevezett lap e hírére eszünkbe
jut Debrecen, Szeged és Pozsony, melyet, tehetetlen erőlködésükben egyszer csak majd azon veszik észre magukat, hogy egyiküknek se jutott egyetem, hanem túl a
bérceken, a havas alján fölzendül az 1813-iki studens nóta:
Was ist des Deutschen
Vaterland ?
Ist's Preussenland ? ist's Schwabenland ?
Ist's wo am Rhein die Rebe blüht ?
Ist's wo am Beit die Möve zieht ?
Nein, nein, nein !
Sein Vaterland muss grösser sein !
So weit die deutsche Zunge
klingt
Und Gott im Hímmel Lieder singt :
Das soll es sein ! das soll es sein !
Das, wackrer Deutscher
nenne
dein!

* Gyászhírek. „Özv. Kovács Jánosné szül. Göőz
Juliánná úgy a maga, mint gyermekei: István és Lajos,
menye : Kovács Istvánné szül. Rohay Etelka, s a számos
rokonok nevében is szomorodott szivvel tudatja a szeretett férj, apa és apósnak, Kovács János badalói ref.
lelkésznek, s a beregi ref. egyházmegye nyugalombavonult esperesének, íebr. 27-én reggeliő órakor szivszélhüdésben, élte 59-ik évében történt gyászos kimultát ; Hült
tetemei Badalóban m. hó 28-án d. u. temettettek el.
Béke poraira!* — Szalay Lajos, a mezőföldi ref. egyházmegye nádasdladányi gyülekezetének lelkésze közelébb elhunyt.*) — Borsányi Bors János nyug. ref. lelkipásztor f. hó i-én 81 éves korában Debrecenben elhunyt.

*) Bővebb necrologokat kérünk.

Szerk.

— Az unitárius egyházat legutóbbi időben számos veszteség érte; elhunytak ugyanis Sándor István szenvedélyes bibliophil, gyepesi, Péterfi József sepsi-körispataki
nyűg. lelkészek ; febr. 7-én nagyfalusi Fekete Lajos marosvásárhelyi kir. törvényszéki biró, unitárius egyháztanácsos, a m.-vásárhelyi gyülekezet buzgó gondnoka ;
továbbá Guidó Mózes bözö cl újfalvi pap és Bartha Zsigmond énlaki tanitó. Nyugodjanak békében !
* Szerkesztői mondanivalók. Sz. S. úr későn érkezett cikkének mai számunkban már nem szoríthattunk
helyet ; a legközelebbi számban, az utolsó mondat kivételével, közzétesszük. — II. V. és P. J. közöltetnek;
K. A. úr nemes buzgalmának fényes eredményét nyugtatványúl közöljük. — Tury Dániel lelkész úr fölkér
bennünket, hogy a szegedi egyházra a békés-bánáti ref.
e. m. pénztárába begyűlt s a Prot. Hetilapban név szerint nyugtatott kegyadományokat mi is közöljük; igen
sajnáljuk, de kivánságának nem tehetünk eleget, mert
a csupán hozzánk beküldött adakozások közlése is mód
nélkül igénybe veszi csekély terünket; különben is, úgy
gondoljuk, maguk az adakozók is elegendő nyugtának
tartják, hogy gyűjtésük eredménye oly elterjedt lapban
közöltetett, mint a Prot. Hetilap.

désbe jővén, Pallayt hívták meg a bogátiak, a jó tulajdonairól előnyösen ösmert egykori segédlelkészt rendes
lelkésznek s ott lakott 1861-ig, mikor a vele egy napon elhúnyt b. e. Nemes Béniámin esperesnek engedte
át helyét, ő pedig ment a Nemes egyházába, T. Pálcára
és ott lakott 1880 jan. 21-én bekövetkezett haláláig.
Mint ember, derűit vidám kedélyű volt; mint férj : hű,
mint apa gondos, mint családfő : munkás, takarékos. A
zaklatások, hányattatásoktól még derűit kedélye mellett
sem vala ment. Háromszor nősült. Első nejétől született
fiában nem volt semmi öröme; ellenkezőleg, e fiu nagyon sok fájdalmat, keserűséget okozott neki. Harmadik nejétől számos gyermeke született. Ezek közül egy
fiu, mint szép reményű tanuló-gyermek halt el Patakon.
E veszteség az édes anya szivét oly mélyen sebzé,
hogy az anyai fájdalmat a hű és jó férj gondossága,
előzékenysége sem volt képes oszlatni és enyhíteni. A
fájdalom, epekedések, siránkozások következtében a jó
anya, a hű feleség szélhűdésben elhúnyt 1879 november havában. Ez esemény a neveletlen árvákkal elmaradt s forrón szerető szívű férjet halálosan érintette.
Nem birt többé vigasztalást találni. A bánat és keserj vek a sírba vitték 69 éves korában.

Hogy veterán volt, igazolja azt a 69 év. Hogy
jeles volt, azt igazolja a fentebb elsorolt életrajzi
adatok mellett azon körülmény, hogy midőn e. megyénkben még szokasban volt az ifjú lelkészek és
segédlelkészeknek vizsgát adni, az e. megyei gyűlésen
Pallay volt a zsidó és görög s az ezekkel együtt járó
Pallay István.
ó-szövetség és uj szövetségi irásmagyarázatból a cenBaráti kézből vett értesítés folytán írtam e lapok sor; s mind a zsidó és görög nyelvben, mind
előbbi számában, hogy a felsőszabolcsi ref. egyh. me- az ó-és uj-szövetségben olyan jártas volt, hogy retgyében ismét kidőlt egy lelkésztársunk a régi gárdából, tegték tájékozottsága, jártassága és szigora miatt a
még pedig a jelesebbek közül. E jeles veterán volt Pal- negligens censendusok. A másik rettegett censor volt
az egy év előtt elhunyt b. e. Kozma József esperes,
lay István, tornyos-pálcai ref. lelkész.
Született a megnevezett b. e. lelkésztárs Csicser- ki az erkölcstan és theologiai tudományokban izzaszben, Ung megyében, 181 i-ben. Tanulmányait kezdte és totta meg a fiatal lelkész urakat. Egy harmadik, Szilágyi
végezte a sárospataki főiskolában, még pedig kitűnő János mar régebben elköltözött (1867-ban.) Az egyh.
megyei vizsga megszűnt, kiment a divatból 10 év óta,
sikerrel. Midőn tanulását elvégezte, 1840-ben letette az
esküdti primariusi vizsgát, mely abban az időben nagyon i és a mint a rendszer eltöröltetett, azonképpen maradozszigorú vizsga volt; letette azt is kitűnő eredménynyel. nak s költöznek el egymás után a rendszer emberei,
A kitűnő bizonyítványok és vizsgák alapján, mint esküdt képviselői is. De vájjon az uj irány, az uj eszmék, a
az első éves diákok tanítójává választatott s a görög változott rendszerek mutatnak-e fel az elhunyt és épnyelv tanításával bízatott meg s ezen tisztet folytatta pen e keretben felemlegetett kitűnőségekhez hasonló
egy évig; 1841-ben a syntaxisták Ill-ik gymn. oszt. tudós férfiiakat ? ! . . . . Nem is tartozik tán egészen
egy gyászkeretbe az elmélkedés, még kevésbé talán a
vezetésével tiszteltetett meg, mely állomáson szintén egy
szemrehányás
; de nem állhatom meg, hogy ki ne feévet töltött. Az 1842/3 iskolai évben, miután az ifjúság
jezzem
éppen
itt, a hol és midőn lelkem elé tolult,
Pallayt, mint jó készültségű embert ismerte és tisztelte,
azon
kételyemet,
vájjon nem célszerűbb lenne-e, nem
contra^cribául jelölte ki, mi népszerűségét is igazolta.
többet
érne-e
is
az
e. megyei vizsga, mely tanulmányoO azonban tovább nem maradt az iskolában, hanem
zásra,
önmivelésre
ösztönözné
az illetőket, mint az egyh.
kijött a felsőszabolcsi ref. e. megyébe, az iskolában mamegyei
könyvtár,
mely
ugyan
nagyon is alkalmas eszradt barátait s tisztelőit arra kérve, hogy csatlakozzanak az ő jó barátja, Somossy István pártjához. Miután köz a jelzett célokra ; de melyeket egy-egy nagy vidéBujon s Bercelen nevelősködött, bogáti káplán lett, ken alig használ 2—3 lelkésztárs ? ! . . .
honnan rendös lelkészül Aranyosra választatott s 1844Hanem ez a mi elhúnyt jelesünk nemcsak a zsidót
ben felszenteltetett. Majd a bogáti népes egyház iirese- és görögöt és velők a szent irást értette s tanulmá-
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nyozta : hanem az ujabbkori tudományokban is folyvást
képezte magát s nagy érdeklődéssel olvasta az egyházi
szaklapok mellett a természettudományi társulat lapját
és kiadványait is; úgy, hogy a szó valódi értelmében
Tisztelendő s Tudós vala. Minél tovább megyünk az
elhunyt jeles tulajdonainak ecsetelésében, annál élénkebben s nagyobb sebességgel emelkedik fel lelkünk
előtt a kérdés: lesznek-e méltó utódok, a kik a dicsőült jelesek nyomaiba lépnek ?! . . .
A temetés Jan. 23-án történt. A ravatal felett
Juhász Béniámin bákai lelkész tartott alkalmi beszédet
ezen szöveg felett: „az igazak fénylenek, mint a nap
az ő atyjoknak országában" a Máté XIII: 43, s arról
beszélt, hogy egy igazi ref. papnak i-ör tudósnak, 2-or
munkásnak, 3-or türelmesnek kell lennie : a temetőn a
segédlelkész vett búcsút a szeretett pásztor és főnöktől.
Meg kell még emlékezni azon szép érdeklődésről, mely
szerint a szomszéd lelkésztársak és tanitók énekkart alkotva, szabatosan adták elő a halotti énekeket. Es ez
e. megyénkben, úgy látszik, legalább lelkészek s előkelő emberek temetésénél szokásba jő ; a minek a szertartás ünnepélyesebbé, meghatóbbá tételén kivül meg
van az az épitő hatása, hogy az illető egyháztagok
figyelmét felkölti s felhívja, miszerint szabatosan s Öszhangzatosan igyekezzenek énekelni. Nagy területen fekvő
e. megyénknek alig van olyan vidéke, hol énekkart ne
lehetne összeállítani, sőt népesebb gyülekezeteinkben,
Balkány, Ujfehértón, N.-Kállón dalárdák vannak. íme,
egy jelesnek még ravatala is alkalmat szolgáltat tanulság vételre. Az igaz és jelesnek emléke legyen köztünk áldott!
Görömbei Péter,

ADAKOZÁSOK.

egyh. 14 frt. A dorogmai ref. egyh. 4 frt. A deáki ref.
e
gyh- 7 frt 5° kr. A beregszászi hitelintézet 5 frt. A habard ref. egyh. hívei 6 frt 20 kr. A bölcskei ref. egyh.
5 frt. A nemes-ócsai ref. egyh. 20 frt. Felső-Abrányból
Ráckevy Sándor küldeménye 50 kr. Abrahámy Istv. Mokcsáról 1 frt 80 kr. A fancsikai ref. egyház 4 frt 80 kr.
A vajdácskai ref. egyház 7 frt 34 kr. A berzétei ref.
egyház 6 frt 73 kr. A kórógyi ref. egyház 12 frt. A
hatvani ref. egyház 6 frt. Az ágteleki ref. egyház 2 frt
50 kr. Ince János szászvárosi ref. leik. gyűjtése 14 frt
80 kr. Vitéz János lorántházai lelkész gyűjtése 3 frt.
Az ugrai ref. egyház 7 frt 15 kr. A zsigárdi ref. egyh.
12 frt 40 kr. A bajkai ref. egyház 5 frt. Zagyva Imre
tiszántúli e. ker. pénztárnok úrtól, tiszántúli egyházakból
103 frt. A perbenyiki
ref. egyház 2 frt. Szint János
kézdi ref. egyházmegyei esperes küldeménye 58 frt. Ezen
Összeghez járultak: a k.-albisi egyház 8 frt 50 kr., Bita
2 frt 24 kr. Alsó-Csernáton 9 frt 68 kr., Felső-Csernáton
3 frt 4 kr., Dálnok 4 frt 40 kr., Ikafalva 3 frt, Karatna
1 frt 85 kr.,. Lécfalva 4 frt 40 kr., Maksa 2 frt 80 kr.,
Márkosfalva 9 frt, K.-Martonfalva 1 frt 9 kr., FelsőTorja 8 frt.
Gyöngyösy Sámuel.

A kis-babothi ev. gyülekezet segedelmére részint
főt. Karsay Sándor superintendens ur kezeihez, részint
alulírotthoz ujabban következő adományok érkeztek:
Tési gyülekezet 1 frt, T. Frühwirth Sándor tési ev.
lelkész 1 frt, N. Dömölki ev. gyülekezet 32 frt, Főt.
dunáninneni ág. hitv. ev. egyh. ker. gyámintézet 10 frt,
Tek. Nádossy Endre simonyi gyül. felügyelője 3 frt.
Simonyiból N. N. 20 kr., Kertai ev. gyülekezet 3 frt
72 kr., Vanyolai ev. gyülekezet 6 frt, Domonkosfai
gyül. 3 frt, T. Kuzma István domonkosfai lelkész 1 frt,
Domonkosfai gyül. felügyelője 1 frt, T. Bancsó Antal
tanár úr Eperjesről 2 frt, Hodosi ev. gyülekezet 3 frt
92 kr.
Ihász László,

A miskolci árvízkárosult ref. egyh. és iskolák
segélyezésére. Horváth Mihály mezőföldi e. megyei esperes küldeménye 323 frt 34 kr. Ezen összeghez járultak :
ev. leik.
Magyaralmás 6 frt, Falu és Szabad-Bottyán 9 frt, Bérli ida 85 kr., Bodajk 6 frt 20 kr., Gsálcberény 3 frt 38
kr, Dég 3 frt 30 kr., Sár egres 9 frt, Enyéng 37 frt 6
Az orsz. prot. árvaház számára az utolsó kimukr, Székesfehérvár 18 frt, Fokszabadi 14 frt, Füle 9 frt tatás óta következő adakozások folytak b e : Schneider
40 kr., Sió-IIidvég 10 frt 37 kr., Igar 3 frt 50 kr., József 50 frt, Baracskai ref. egyház az 1878. évi sylKálóz 7 frt 4 kr, Balaton fő-Ka jár 14 frt 50 kr., Kenese vester estéli perzselyből 10 frt, ugyanaz az 1879. évi
21 frt 54 kr., Kis-Keszi 3 frt, Mező-Komárom 3 frt, sylvester estéli perzselyből 6 frt, a bács-szerémi ev.
Nádasd-Ladány
II frt 11 kr., Lepsény 29 frt, Sió-Maros esperesség alapítványa 100 frt, a hat árvái ev. egyház
6 frt 60 kr., Móor 7 frt 40 kr., Pálja 1 frt, Polgárdi 1880. évre 6 frt, Rimaszombati takarékpénztár 10 f r t , '
16 frt 86 kr., Szent-Mihály 4 frt, Mező-Szent-György 5
Wolfner Gyula 4 frt, Péntek Mihályné N.-Tanyban 1 frt,
frt 50 kr., Szilasbalhás 24 frt, Simonytornya 10 frt, Harsányi Sándor ev. lelkész Orosházán 40 kr., Bodrogi
Soponya 17 frt 73 kr., Tác 11 frt. — A tiszapalkonyai ref. Samu ref. lelkész Nagy-Szebenben 1 frt, Török József
egyház 2 frt, Nagy Péter erdélyi püspök úr küldeménye ev. lelkész Cegléden 1 frt, Sárkány Sámuel pilisi ev.
a kolozs-kalotai egyházmegyéből 75 frt 73 kr. A püspök- lelkész, mint a pilisi egyházban rendezett gyűjtés eredladányi ref. egyház és a nőegylet jótékony célú előadá- ménye 6 frt, Geduly Elek Ferenc, ev. lelkész Lónyasából 11 frt. A lácai ref. egyh. 8 frt. A cigándi ref. bányán 60 kr., Zay-ugróci ev. egyh. 4 frt, Mezőberényi

ev. tót egyház két forint; az árvaház javára Bpesten
rendezett bál eredménye 555 frt 71 kr. és egy darab
arany. Kontra Imre ref. lelkész Zámolyon 60 kr., Losonci takarékpénztár 10 frt, Szepesi takarékpénztár 5 frt,
Hoffmann Ágoston Tata-Szent-Györgyön 4 frt, Fördös
Lajos ref. lelkész Kecskeméten 10 frt, Kápolnás-nyéki
ref. egyház 10 frt, annak lelkésze I frt, Tiszántúli ref.
egyházkerület 35 frt 61 kr., XIII városi ev. esperesség
100 írt. A női választmány karácsonyi gyűjtéséből
722 frt 76 kr. Budapest fővárosa tanácsa karácsonyi
ajándékul 25 frt, A salgó-tarjáni kőszénbánya társulat
25 frt, A „Neues Pester Journal* szerkesztősége által

10 frt, Branda Imre hagyománya 20 frt, N. N. adománya Felső-Lővön 1 frt 10 kr.
Hornyánszhy

Vidor,

mint az ,orsz. prot. árvaház* pénztárnoka.

A vizkárosult szegedi ref. egyház részére : Szabó
József dráva-palkonyai lelkész egyháza részéről 5 frt.
Az országos prot. árvaház részére : Poszvék Sándor soproni evang. theol. tanár évi járuléka 6 frt. —
Kis Gábor, pápai ref. lelkész egyháza részéről 9 frt
65 kr. — Máté József csákvári ref. leik. 2 frt.
Szerk.
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lelkésznél Budapesten ("VÉtci-iíit VS. szám) ka-plia/tók:
1. Frigyes katona é s az ellenségek, melyek ellen küzdött.

Elbeszélés a reformáció

történetéből. V á s z o n b a k ö t v e

60 kr g

2. Bibliai kézikönyv, kalauzul a szent irás tanulmányozásához. Készítette D r . A n g u s
J ó z s e f , a R o y a l asiatíc society t a g j a . L e l k é s z e k é s theologiát

tanulók

mára. M a g y a r f o r d í t á s b a n 4 6 ív, díszes földabroszszal. V á s z o n b a k ö t v e

3

szá.

ff]

. 3 frt 8 0 kr.

3. Krisztus és az irás, Írta D r . S a p h i r A d o l f . A n g o l b ó l fordította G y ő r y Vilmos. 1879.
Ara, kötve
5 IMF

6 0 kr.

E munkák utánvét melletti megrendelésre postán bérmentesen küldetnek meg.
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A b o l d o g emlékezetű N a g y József k e g y e s alapítványából, az 1879. évről o d a í t é l e n d ő 5 0 0
frtos ösztöndíjra pályázat nyittatik, mely pályázatnál megkívántatik,
1. A z illető pályázó

magyar,

reformált

vallású,

hogy:

s a felsőbb

tudományokat

a debreceni

főiskolában végezte legyen.
2. Kitűzött p á l y á j á n a k a lelkészi v a g y t a n á r i n a k kell lenni.
3. Szükséges, h o g y a bölcsészeti s hittanszaki t u d o m á n y o k o n kivül, a latin nyelvben anynyira j á r t a s legyen, h o g y a római classikus irókat jól é r t s e ; mit h o g y jól ért, u g y azt, h o g y a g ö r ö g
nyelvtanból kitűnő osztályzata van, érettségi bizonyítványával kell igazolnia.
4. Megkivántatik pályázótól, h o g y az élő nyelvek közül a n é m e t nyelvet teljesen értse, é s
egész f o l y é k o n y s á g g a l beszélje;

a francia nyelvben is bírjon

oly előkészülettel,

hogy a könyveket

jól értse. E z u t ó b b i a k r a is e l e n g e d h e t l e n szabályul tűzetvén ki, h o g y ezek is illetékes é s t e k i n t e t b e
v e h e t ő bizonyítványokkal

igazoltassanak.

Az e k k é p e n felszerelt — m á s k é p figyelmen kivül h a g y a n d ó — pályázati k é r v é n y e k f. évi
april h ó 10-ig Révész Bálint p ü s p ö k é s alapítványi bizottsági

elnök

úrhoz lesznek

beterjesztendők.

D e b r e c e n , 1880. márc. 2.

Tóth Sámuel,
bizottsági jegyző.

Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos: IDr. IBa.lla.g'i

D E U T S C H M.-féle művészeti intézet Budapest.

PROTESTÁNS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI
Elő fizetési dij:

SZERKESZTŐés

KI A D Ó -HIV A T A
VIII, ker. Máriautca 10, sz. 1, em.

HT

Hirdetések dija:

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel
félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij
külön oO k r .
kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban.
t h a s á b o s petit sor többszöri beiktatáséit

L:

Teljes s z á m ú péld.éirxyok:lsza.l m i n d é g szolg-éLllxa.t-uirxk_ "Ifg®

Azon t. előfizetők, kiknek előfizetésök
lejár, annak megújítására felkéretnek.

k í t á s á n munkál,

addig

a másik

idők

r á n k m a r a d t írott emlékei é s e g y é b a d a t o k u t á n
rajzolja elénk a letűnt k o r o k

A „magyar prot. egyháztörténelmi társulat"
kérdéséhez.

az elmúlt

képét.

Ily m u n k a f e l o s z t á s t találunk j e l e n l e g hazánkb a n is. A nemzet i r á n y a d ó e m b e r e i n e k e g y része

a t é n y l e g e s viszonyok u j m e g uj alakításán fáraVálaszul Révész Imre úrnak e lapok 1879. évi 48.
számában megjelent s az itt címzett, ügyet felszínre hozott dozik s csinálja a t ö r t é n e l m e t (Bosznia occupatiója
és annexiója), a polgári téren, melyet u g y a n a
cikkére.
nemzeti k ö z v é l e m é n y elitéi; sőt e g y b u z g ó kicsiny
Motto : ^Bizonyos, hogy ha van a magyar reformált egyházi történetirásnak j o b b jövendője : ezt a levéltárak rendezésének, é p és használható

állapotba

helyezésének meg kell előznie. 8
Révész Imre.

Valamint minden k o r n a k más-más istene van,
a k a r o m mondani, valamint minden

k o r a maga

t ö r e d é k az egyházi élet,
nyok javításán

egyháztársadalmi

is hévvel

munkálkodik

viszo-

(convent,

zsinati e l ő m u n k á l a t o k ) ; m á s része a t e k i n t é l y e s e b b
hazafiaknak egészen a mult idők d i c s ő s é g é n mer e n g tekintetével s az elszórt c s o n t o k

összegyüj-

m ó d j a s felfogása szerint i m á d j a a l é n y é r e nézve

t ö g e t é s é v e l tölti éjjelét, n a p p a l á t (magy. történelmi

ö r ö k k ö n ö r ö k k é változhatlan e g y igaz I s t e n t ; azon-

társulat s régészeti egylet), h o g y ezekből állíthassa

k é p p e n az e m b e r i s é g n e k á l t a l á n o s s á g b a n is min-

elő a m a g y a r nemzet polgári é s mívelődési t ö r -

d e n k o r b a n , minden században, sőt m a j d minden

t é n e l m é n e k igaz é s hű képét. A létért való küz-

egyes

delem

emberöltőnek

más-más

ideálja,

eszméje v a n ; m é g p e d i g n e m ü r e s

mozgató

viszketegség-

harca

ez, h a a philosophia

szemüvegén

nézzük, m i n d k é t részről. H o g y az e g y h á z r a

nézve

ből v a g y t ö r t é n e t e s s é g b ő l , h a n e m az o k é s oko-

is c s a k u g y a n az, ezt a róm. kath. atyafiak irány-

zat, a t é n y e k é s k ö v e t k e z m é n y e k , szóval a míve-

a d ó e m b e r e i n a g y o n is érzik é s t u d j á k .

lődés t ö r v é n y e

is vannak, h o g y l é t j o g u k n a k é r v é n y t szerezzenek

szerint

való

előhaladás,

fejlődés

által t e r e m t e t t i g é n y e k é s szükségérzetnél fogva.

és azt mindenféle

Egyik k o r i r á n y a d ó e m b e r e a keresztes-háborúk-,

biztosítsák,

szabados

é s résen

utakon

állanak

Készen

s módokon

éjjel-nappal. V a n

a con-

^ Szent István társulatuk <<: , mely é r d e k e i k e t támo-

servativ, másiké a liberális elvekért lángol és küzd

g a t ó k ö n y v e k e t ád, a mennyi kell. V a n n a k kath.

életre-halálra. E g y i k k o r e m b e r e i csinálják a tör-

irányú politikai napi lapjaik.

ténelmet, mint N a g y S á n d o r , N a g y Károly, Luther,

szeti l a p p j u k az e g y h á z t ö r t é n e l m i r é g i s é g e k meg-

másiké a h u m a n i s m u s

eszméiért,

egyiké

Van

>>Egyházművé-

a t ö r - ó v á s a és g y ű j t é s e v é g e t t C o b o r Béla t ö r t é n e t t u d ó s
t é n t e k e t írják meg, mint H o m e r , Sallustius, Taci- szerkesztése mellett stb.
Kálvin, Napoleon,

K o s s u t h stb.;

másikéi

tus, Thiers, H o r v á t h Mihály stb. N a p j a i n k b a n az

S

mi, p r o t e s t á n s o k !

hogy

állunk

a küzd-

irányadó elmék ú g y osztják m e g a munkát, h o g y

t é r e n ?! Mi, kiknek létjogot a mívelődés h a r c á b a n

mig az egyik a tényleges, a d o t t viszonyok átala-

elfoglalt s e m b e r ü l b e t ö l t ö t t szerep

biztosít. . .

Bizony, bizony, nagyon itt van az ideje, hogy
tért foglaljunk minden munkakörben mi is: mert
az irodalomban olyan hangokat is hallunk emelkedni, melyek fennen hirdetik s vesztünkre, egyszersmind gyalázatunkra egy t a g a d ó vagy cáfoló
szó sem mond ellent, mondom fennen hirdetik,
hogy a reformatio Magyarországban nem lelki
szükségből e r e d t ; hanem csak nemzetiségi, hazafias célok elérésére szolgált köpenyűi. Azon nagy
pipájú, de kevés dohányú irodalomtörténészek, kik
e vakmerő váddal ref. egyházunk létjogát vonják kétségbe, feledik, vagy nem a k a r j á k tudni,
mit eszközölt a reformatio a XVI. és XVII. századokban Magyarországon. Feledik, hogy a nemzeti irodalomnak mily meglepő lendületet adott
a reformatio a sok m a g y a r nyelven is irott vitatkozások, értekezések által; hogy n y o m d á k a t tett
szükségessé; iskolákat t e r e m t e t t ; a m a g y a r nyelven írott egyházi tanitások által m a g y a r nyelvű
istenitiszteletet hozott l é t r e ; s mindezek által a
speciális m a g y a r nemzeti művelődést mozdította
elő, s a nemzeti intensiv erőt fokozta, fejlesztette.
Feledik, vagy nem ismerik az egyház célját, cultusát és tanrendszerét. H a n e m kikapnak a történelem közepéből egy a d a t o t ; például, hogy
Tököly Imre, a hires kurucvezér, talán kétségbeesésében, a római pápához utasítja nejét segélyért, megígérvén, hogy siker esetén mind maga
a római kath. hitre tér, mind hitsorsosait az arra
való áttérésre birandja*), s e tényre alapítják okosk o d á s u k a t ; de a kuruc és szabadságháboruk s
vallásháborúk indokait igen bölcsen elhallgatják
Ily tényekkel szemben teszünk-e figyelemre méltó
intézkedéseket, hogy egyházunk létjogát biztosítsuk s a magyarországi reformatio érdemeit kimutassuk a múltban, vagy akár a jelenben ?!
H o g y éppen semmit ne tennénk, azt csak a
rosszakarat vagy elfogultság mondhatná. D e a
multakra vonatkozó adatok gyűjtésében nem lévén
semmi rendszer, nem igen van köszönet s e m ;
holott ezen adatok derítenék fel a reformatio
szükséges és hasznos voltát s érdemeit. És van
is ilyes adat negyedfélszázados történelmünkben
elég. Sőt van közülök napvilágra hozva is igen
sok ; ele oly elszórtan, hogy alig vehetni hasznokat s alig lelhetők fel. Vannak p. a sárospataki
*) Z'-inyi Hona
i\! 8 j lt\p.

életrajzi.

Irta

Horváth M.

Bpeit 1S69. Ráth

füzetekben, Prot. Egyh. Isk. Lapban, Figyelmezőben, Figyelőben, Erd. Prot. Közlönyben, Ker.
Magvetőben stb. stb. H á t még a főúri, régi nemes családok, országos kamarai levéltárakban;
aztán az egyes egyházak, e. megyék levéltáraiban
(melyek nagyrészt, úgy tudom, lomtáraknak is bátran és sértés nélkül címezhetők) s a ker. levéltárak s mindenféle könyvtárakban mennyi poros
okmány s felhasználatlan bizonyíték h e v e r ! és
mindazoknak se szeri, se száma.
Az egyházi, e. megyei, e. kerületi levéltárak
rendezése, használható állapotba helyezése, a száz
m e g száz érdekeinket s egyházunk létjogait tám o g a t ó okmányok felkutatása, összegyűjtése s
rendes céljára: a magyar prot. egyház történelmének megírására való tekintetből; valamint történelmi értekezések közzétételének eszközlésére
indítványozta e becses lapok mult évi egyik
(1879. 48) számában egy e téren — talán nem
sértem prot. egyh. tört. tudósaink ambitióját, ha
úgy fejezem ki magamat, hogy — elsőrangú szakemberünk és tudósunk Dr. Révész Imre úr a
^ Magyar prot. történelmi társulat * alakítását, egy
szakközlönynyel, >a m a g y a r tört. társulat* szervezete szerint. A hazai hírlapok, folyóiratok és
szakközlönyök feltűnő örömmel, elismeréssel fogadták az indítványt s tervezetet. K é s ő b b olvastuk, hogy egy Budapesten hasonló tárgyban tartott értekezlet, m é g a mult évben (1879. nov.
2 4 — 2 5 ) éppen az indítványozó Dr. Révész I úr
elnöklete alatt egy bizottságot nevezett ki a tervezet s alapszabály-javaslat kidolgozására és —
azóta néma, csendes minden; mintha már egészen
tisztában s rendben volnánk e tárgygyal. Hallgatunk, hallgatunk, végre aztán teljesen elhallgatunk
Az indítványozó pedig látván a mélységes csen
det s hallgatást, úgy okoskodik, hogy miután
szükségérzet nem mutatkozik s a lelki szomjúság
nem epeszti az embereket, mire való volna az
étel-italról való g o n d o s k o d á s ; minek töltene maga
is, töltetne kinevezett társaival is napokat feleslegesnek látszó dolgokkal.
ö
a
íme igy fogadtatik nálunk még olyan nagyfontosságú indítvány is nyájas olvasó, melyről azt
irta a minap hozzám, egyebek közt e tárgyról, e
lapok mély belátásu szerkesztője, hogy a magyar
prot. egyh. történelmi társulat létesítését, egyházunkra nézve becsületbeli kérdésnek tekinti. Bez-

zeg, ha mindenki igy gondolkodnék ! de az a b a j
éppen, hogy némelyek semminek se tekintik, hogy
figyelembe sem veszik az efféle indítványokat s
kezdeményezést.
Valóban én őszintén sajnálom és fájdalmat
érzek felette, hogy e nagy horderejű indítványhoz, ide s tova öt hónap óta, e lapok szerkesztőjének uj évi visszatekintésén kivül oly sok szakértő s avatott egyháztörténettudósaink közül, sem
helyeslőleg, sem rosszalólag senki nem szólt. S
szinte restellem, hogy éppen én szólalok fel, a ki
ha az igazat m e g kell vallani, nem mutathatok
fel e téren egyebet, mint a kezelésemre bízott e.
m. rendezetlen levéltárat (majd lomtárat írtam),
melynek, hogy miképpen fogjak szakszerű rendezésehez, megállapítani még azt is nehezen t u d o m ;
de annyit már tudok, hogy az a jegyzőkönyv,
melyről azt állitja Dr. Révész I. úr, hogy abban
1547-ból voltak ref. egyházainkra vonatkozó eredeti bejegyzések*), ebben a leveltarban aligha lesz
valaha feltalálható. Mit mutat ez ? Azt, hogy a
reíormatiónak egyik legfontosabb o k m á n y a e.
m e g y e n k b e n már is elkallódott, megsemmisült s
ha nagy gonddal nem igyekszünk szerbe-számba
szedni, a mi m é g megmaradt, elenyésznek sok
más, a reformatió keletkezésére vonatkozó eredeti bizonyítékok is. É s ki tudja m e g m o n d a n i :
hány e. megyeben, hány eredeti, fontos s nagy
jelentőségű o k m á n y r a nézve talál e szomorú eset ?!
íme, szives olvasó, itt az ideje, sőt már el is
mult, — az e. m. s e. ker. leveltárak rendezésének
s a még m e g m e n t h e t ő eredeti okiratok és feljegyzések megmentésének, ha azt akarjuk, hogy a
m a g y a r ref. egyház törtenete alapjától kezdve,
híven megírható legyen.
En tehát ez igenytelen s megengedem, hogy
a szakferfiak előtt egeszen illetéktelen beavatkozásommal csatlakozom legjobb meggyőződésem
szerint, Dr. Révész Imre úr indítványához és tisztelettel kerek, sürgetek minden e tárgygyal foglalkozó embert, de egyházának történelmével ugyan
ki ne foglalkoznék: hogy nyilvánitsak a s m a g y a r
2)i ot. történelmi társulat(<
szervezése iránti véleményüket s ekkent szövetkezve és csatlakozva,
tisztelettel kérjük az indítványozó Dr. Révész
Imre urat, miként az alakulásra vonatkozó véle*) A levéltárak rendezése és
Debrecen, i808. 38 lapon.

megóvásáról

stb.

Irta

ményét, tervezetét, felhívását, ha elfoglaltatásai
engedik, minél előbb tegye közzé. Az alakulás
útját módját többször nevezett tudósunk azon
cikkeben, melyre m á r hivatkoztam (1879. 48.),
meglehetősen megjelelte. H a aztán az alakulás
megtörténnék, m a j d megtalálja a társulat m a g a
és az elnök-vezér a teendők egymásutánját. É s
én hiszem, hogy egyelőre is mindjárt a megalakuláskor lenne e társulatnak annyi prot. tagja
— reform., evang., unitár. — hogy 3 — 4 frt tagsági dij mellett, mint a mennyi volt a ^Figyelmező* előfizetési dija, egy szakközlönyt a ^ magyar prot.
egyháztörténelmi
társulat*
épen úgy
fenntarhatna, mint az országos, altalános , m a g y a r
történelmi társulat(<, önként értetvén, hogy a Dr.
Révész Imre úr szerkesztese mellett.
Ket igen szorosan a tárgyhoz tartozó dologra kell m e g reflektálni, mielőtt e lelszolalast
befejeznem. Egyik Dr. Révész Imre úrnak azon
indítványa, hogy ^a m a g y a r prot. egyháztörtenelem előmozdításának ügye mindenféle egyházi es
vallásügyi parttól es pártirányzattól: tehát éppen
a m a g y a r o r s z á g i protestáns egylettől is teljes
m é r t e k b e n függetlenné tétesssék. Ezt a m e g n e vezett tudós oly meggyőzőleg indokolta (Prot.
Egyh. Isk. L a p 1879 évi 48 sz. 1 5 2 5 — 1 5 2 6
lap), hogy példa g y a n á n t csak annyit kell megjegyeznünk, miszerint ha e mozgalom függetlenné
nem tétetik, teljesen önállóan nem indíttatik m e g
elveszítjük éppen m a g á t ^a magyar prot.
egyh.
történelmi
társulat* alakításának indítványozóját,
Dr. Révész Imre urat, kiről országos közvélemény,
hogy a magy. prot. egyháztörténelem múltja körül az elő hazai tudósok s történeszek közt a
legtöbb jártassaga, szakismerete van. Tehát aláírjuk s bizonyosan aláírja mindenki, ki egyházunk történelmének ügyét szivén hordja, hogy
igenis a k é r d é s e s ügy tétessék teljesen önállóvá
s függetlenné a magyarországi prot. egylettől is.
Másik megjegyzésem éppen a prot. egylet
által s a m a g y a r prot. egyháztörténelem megírása *
ügyében indított mozgalomra vonatkozik. Miután
nekünk még csak olyan egyháztörténelmünk sincs,
mint a minőt a . monographiák Írására* szövetkezett s ajánlkozott kitűnő történettudósaink különkülön sajátkezű aláírásaikkal*) ígértek, ezt nagy

Révész I
* P r o t . egyl. kiadv. 1879. Bpest

19 — 24 lap.

ö r ö m m e l kell üdvözölnünk. Mert mint az ez ügyben

felvett j e g y z ő k ö n y v helyesen

constatálja, a

^ m a g y a r prot. egyh. tört. némely részletére nézve
m á r m o s t is össze van h o r d v a annyi adat,

(bár

kevés, d e annyi van) h o g y azokból e g y e s monog r a p h i á k a t feldolgozni lehet*, kell is; d e ezt sem
a prot.

egyl.

firmája alatt,

szerves egylet alig létezik;
könyvkiadó-vállalat*

vagy

mely

m a m á r mint

hanem

»prot.

>;i Prot.

Theol.

egyh.
könyv-

t á r * címe alatt, mely utóbbi k ö n y v k i a d ó vállalatn a k szinte előnye az, ha minden d o g m a t i k a i v a g y
egyházi párttól f ü g g e t l e n n é

tétetik

s kiválóan is

pártszinezet nélkül a prot. e g y h á z a t érdeklő theologfiai
s történelmi dolgozatok
k i a d á s á t tűzi célúi.
o
o
Igy a m ű k ö d é s e t é r e n is e g y e t e m e s s é , általánossá

tetetik

s az

eredmény

is az

prot. e g y h á z r a kiható leend. E g y
m á r a prot.

ugy

részt
vagy

„ A t h e n a e u m u c. t á r s u l a t b a n részt v e s z n e k ;

a mi,

mit

p.

s

o. a

tudósok

epen

vallalatban

^Franklin-társulat*

vehetnek,

főurak

ily

egyetemes

h o g y valóban igy is t ö r t é n j é k , az igen k í v á n a t o s
és szükséges. E z e k e t k í v á n t a m a

f e n n f o r g ó fon-

tos

ha

kérdesben

elmondani,

hogy

történelmi

j e l e n t ő s é g ű n a g y d o l g o k a t nem t u d u n k is mivelni,
legalább m e n t s ü k m e g s szedjük össze a multak
törtenelmi belbecscsel bíró

maradványait.
Görömbei Péter.

A vallás és iskola.
II.
Azon összefüggésnél fogva, mely a vallásokt a t á s és a tanitó vallásos állapota között van,
nem lesz fölösleges, ha e helyen azzal és a n n a k
indokaival kissé közelebbről foglalkozunk. Hisz ez
indított, úgyszólván, az egész cikk m e g í r á s á r a .
A tanító a vallásosság t e r é n is növendekeinek elő m i n t a k e p e l e g y e n ; m e r t minden oktatásnál j o b b a n vonz a példa. Ez o k é r t n e m c s a k mege n g e d h e t ő n e k vélném azt, mint a t ö r v é n y teszi,
h o g y a tanitó az istenitiszteletek t a r t á s á n á l nyilván v a g y h a l l g a t ó l a g o s a n k ö z r e m ű k ö d j é k , sőt
köteleznem őt legalább időnként az istenitiszteletben való részvételre, esetleg k ö z r e m ű k ö d é s r e
(kántor) m é g a községi iskolánál is. Ily m ó d o n
ez utóbbira nézve m e g lenne szüntetve azon balfogalom, mely azt a vallástalan iskolával azonosítja, s n e m e g y helyi viszály (a k á n t o r s á g stb.
miatt) csirájában íojtatnék el.
S z ü k s é g e van a tanítónak n e m csak iskolája
é r d e k e b e n , h a n e m saját lelki n y u g o d a l m a szem-

p o n t j á b ó l is a vallásra. H a végig tekintünk a
mai társadalmon, vajmi k e v é s t a g j á n á l találjuk
azt a lelket m e g n y u g t a t ó , belső vallásosságot, melyre
n e m c s a k a tanítónak, de minden e m b e r n e k szüks é g e van a végből, h o g y az élet zivatarai közben
ő k e t érő c s a p á s o k a t ú g y tekintsék, mint e g y fölöttük álló gondviselő lénynek atyai
figyelmeztetéseit. E b b ő l folyólag aztán elégedetlenek, a sors
ellen folytonosan z ú g o l ó d n a k , t e r h ü k r e v a n n a k
m a g u k n a k és e m b e r t á r s a i k n a k . Bizton m e r e m állítani, h o g y az ilyenek minden s o r s b a n elégedetlenek lennének. H a m a hercegi k o r o n á t nyernének, holnap királyi után v á g y a k o z n á n a k .
V a n n a k a k a r t á r s a k között — és talán ez
a l e g n a g y o b b szám — kik a vallást érintetlenül
h a g y j á k , h a n e m a helyett vagy általában a lelkészi kart, v a g y az e g y e s lelkészeket t á m a d j á k meg.
Ezek nem g o n d o l j á k meg, h o g y a köznép a
lelkész személyéhez köti a vallást; ha m á r m o s t
a lelkészben való hite el van véve, az által egyúttal v a l l a s o s s á go a is megrendül.
o
A lelkész is csak ember, az sem lehet hibák
nélkül való, d e n e k ü n k t a r t ó z k o d n u n k kell e hibák
feszegetésétől, n e h o g y a lelkész személyében a
nép, illetőleg az iskola vallásossaga legyen megt á m a d v a . Ezen u t ó b b jelzett felfogással ellenkezőleg nem k e v e s e n v a n n a k , kik a lelkésznek
b e f o l y á s á t az iskolára minden tőlük kitelhető
m ó d o n — nyilvánosan és m a g a n úton — kiküszöbölni t ö r e k s z e n e k ; nem gondolván me'.g, h o g y
helyettök a t a n ü g y h ö z a l e g t ö b b e s e t b e n semmit
n e m értő, sokszor rosszakaratú, a k a d é k o s k o d ó ,
kicsinységükben a tanítókon hatalmuk súlyát éreztetni a k a r ó intézőket nyernének.
A vallásos lélek hiánya o k a lényegileg azon
e l é g e d e t l e n s é g n e k is, mely van a tanítók legn a g y o b b részénél, állítólag azon k ü l ö n b s é g miatt,
mely van a papi és tanitoi j ö v e d e l e m között. „Mi
reggeltől k é s ő estig munkálkodunk, és m é g is alig
j u t u n k annyi jövedelemhez, h o g y m a g u n k a t és a
mieinket az éhen haláltól m e g m e n t s ü k , míg a lelkészek a s e m m i t t e v é s mellett tejben-vajban fürödn e k " szólnak ők. T á v o l legyen tőlem, h o g y e
p a n a s z n a k j o g o s u l t s á g á t e g y bizonyos határig el
ne ismerném. J o g u k van nekik is, h o g y létük
feltételeit f á r a d s á g u k é r t a társadalomtól, melynek
é r d e k é b e n izzadnak, m e g k ö v e t e l j é k , sőt ehhez
m é g azt teszem, h o g y ez é r t e l e m b e n hatni, küzdeni minden igaz honfinak erkölcsi k ö t e l e s s é g e ;
csak a r r a k é r e m k a r t á r s a i m a t , h o g y ebbeli buzg a l m u k b a n m a g u k a t t ú l s á g b a r a g a d t a t n i ne eng e d j é k és ne sértsek azon kart, melynek e g y e s
tagjai lehetnek b á r ellenségeik, de egészében
ü g y ü k n e k buzgó pártfogói. Midőn a tanitó javadalmait a lelkészével a k a r j u k e g y b e vetni, m é g
a k ö v e t k e z ő k m e g f o n t o l á s á t ajánlom
figyelembe

vételre. A tanítóságra készülő, az elemi tanfolya- ügyet virágzó m a g a s l a t r a azonnal, sem a tanítók
mon felül elvégzi a törvényileg előírt négy közép- helyzetét nem tehette az első lépésre gond néltanodai s három tanitóképezdei tanfolyamot ; tehát külivé ; de a miért e törvényt kiválólag fontosnak
összesen hét évi előkészület után pályát végez; tarthatjuk, az az, hogy elismerte a népiskolai tanközönségesen i - - 2 év alatt rendes állomásra ügyet országos ügynek, a néptanítókat a nemzet
vergődik. A lelkészszé leendő a középtanodai napszámosainak.
nyolc osztály elvégzése után négy évi theologiai
Történetileg vévén tehát a dolgot, az iskola
tanfolyamot hallgat. A pályavégzés utan pedig az egyház gyermeke. D e valamint a gyermek, ha
nem 1 — 2, hanem 8 — 1 0 , nem ritkán több év az érett kort elérte, nagykorusíttatik, önállóvá
alatt jutnak lelkészi állomásra. Mennyit szerezhe- tétetik, és az előbb szigorú apával mintegy testtett volna, csak kissé j o b b tanitói állomáson is, véri viszonyba lép ; úgy kell az iskolának is előbbha a tanitói pályára szánta volna m a g á t !
utóbb nagykorusíttatnia. Az a kérdés, elérkezett-e
D e mindettől eltekintve kérdem, j o b b a n men- j már az iskola nagykorusításának ideje r F e l e l e t :
nének-e a tanítók dolgai, ha a lelkészek is sanya- ! igen. Ugyanis más volt az iskola célja annak
r o g n á n a k ? Vájjon keresztyéni dolog-e a másénak g y e r m e k k o r á b a n , más most. A k k o r az iskola felkívánása ?
a d a t á n a k megfelelt, ha növendekeit vallásos könyAzonkívül eddigi fejtegetéseink szerint csak vek olvasására és m e g é r t é s é r e képesítette. Azonaz értelmetlenség m o n d h a t j a a lelkeszt ingyen- ban az élet fokonkent uj m e g uj követelmenyekkel
élőnek ; ő az emberiség legszentebb erdekeinek lépett fel ellenebe, kötelességeket rótt rá, kell
előmozdításán fáradozik, s ha hivatásai helyesen tehát, hogy j o g o k a t is nyerjen. Nem azt akarom
fogja fel, a cura pastoralis neki is ad elég dolgot ez altal mondani, hogy most már az iskola az
és gondot. Azonkívül sem a lelkésznek, sem a egyháztól szakadjon el, csak azt, hogy lépjen
tanítónak soha nem szabad elfeledni, hogy hazank vele az őtet már megillető természetes viszonyba.
legtöbb községeben csaknem kizárólag ők azokEgyház és iskola között tehát ma már egynak lelki vezetői, tanácsadói; ha ők egymást kölmás
melle rendelt testvéri viszonynak kell állacsönösen sárral dobáljak, vájjon csodálkozhatunk-e
nia.
A
mily benső viszony van testvérek között,
azon, hogy a köznép nemcsak tolok fordul el és
pedig nem ritkán utálattal, hanem elfordul az ep olyannak kell lennie a viszonynak az iskola
intelligentiától és a mivelodésre való hajlamtól is. és egyház között.
Nem mulaszthatom el e helyen, tárgy am mai
Annyival inkább, mivel jogi álláspontra hevaló szerves összefüggésénél fogva, bar e lapok lyezkedve mindenki születésének első pillanatától
hasábjain mar megbeszélés t á r g y á t képezé, az kezdve azon államnak, melyben születik, tagja,
egyház és iskola közötti viszonyra vonatkozó ál- p o l g á r a ; ezen honpolgárságtol ot semmi sem
láspontomat is röviden körvonalozni.
mentheti fel, az állam mindegyiktől j o g o s a n megTörténetileg vévén a dolgot, az iskola az követelheti, hogy oly műveltséget szerezzen, mely
által a neki védelmet, lakhelyet nyújtó államnak
egyház, specialiter a prot. egyház kebelén nott
fel. Az egyház volt az, a legrégibb időktől kezdve, lehető legtöbb hasznot nyújtson. Más oldalról e
mely mig a kormány, országgyűlés, m e g y e stb. j o g g a l az államra azon kötelezettség hárul, h o g y
messzehato nemzetközi, politikai, közgazdászati, minden uj polgarnak módot nyújtson mindazon
belkormányzati, honvédelmi s több efféle állam- kellékek megszerzésére, melyeknél fogva az illető
alkotó dolgok felett vitatkozva, a szegeny isko- az állam hasznos p o l g á r á v á válhatik. Az egyházlárol és néptanítókról teljesen megfeledkezett az zal szemben az állam ily j o g o k a t m a g á n a k nem
iskola és ezzel együtt a néptanítók ügyét, atyai vindikálhat, tehát kötelességei sincsen iranyaban.
g o n d o s k o d á s a tárgyává tette. Volt idő, tagadha- Ebből egyúttal kitűnik, hogy jogilag az iskola
állami intézvény. H o g y a 68-ik évi 38-ki iskolai
tatlan, midőn e részről is az iskola mostoha atyai
b á n á s m ó d b a n részesült; de más oldalról, ha vol- törvénycikk is ez álláspontra helyezkedett, kitettak jó napjai a múltban, azokért legnagyobb rész- szik onnan, hogy a községi iskolák intézvényét
ben az egyháznak és az egyház szolgáinak tartozik életbe léptette. (Meg kell itt jegyeznünk, hogy
köszönettel. Még a hires 48-iki törvények is, midőn mi a községi iskolát államintézménynek
melyeknek jelességét e g y é b k é n t k é t s é g b e vonni mondjuk, ez alatt nem a k o r m á n y által közvettőlem távol legyen, az iskolák és tanítók érdeké- len vezetett es fentartott iskolát, hanem olyat
ben vajmi keveset tettek. A legújabb 68. évi értünk, mely a község, mint politikai hatóság, és
38-ki isk. törvénycikk az, mely a népiskolai tan- így az állam egy faktora által láttatik el minden
ügyet kellő figyelemben részesítette. Igaz ugyan, tekintetben. Szükségesnek láttam ezt megjegyezni
hogy minden óhajnak e törvény sem tehetett azért, mert az állami és községi iskolát sokan
egyszerre eleget, nem emelhette az sem a tan- összetévesztik, holott utóbbi ép olyan autonom

j o g o k szerint intéztetik a k ö z s é g által, mint a köznevelési ü g y é r e ők is áldozzanak. Volna
u g y a n a t ö r v é n y úgy is alakítható, h o g y a közfelekezeti az egyház által.)
Visszatérve a 38-ki törvénycikkre, azt látjuk, s é g h a t á r á n levő minden birtokos, ha a saját
h o g y azon elv, melyet a t ö r v é n y h o z á s a t ö r v é n y felekezetéhez t a r t o z ó iskola nincs a k ö z s é g b e n ,
létrehozatalával elfogadott, nincs teljes követke- egyik v a g y másik felekezeti iskola számára közetességgel keresztül vive, mert e k k o r
minden teles adózni, de ezen intézkedés mindennek, csak
iskolát kivétel nélkül községinek kellett volna j o g o s n a k nem volna nevezhető, mert a felekezeti
nyilvánítani. A z o n b a n , ha hazai viszonyaink fölött iskolának első s o r b a n feladata vallásos célokat
elfogulatlan szemlét tartunk, lehetetlen azon meg- megvalósítani és csak második s o r b a n kulturális;
g y ő z ő d é s r e nem jutnunk, h o g y a túlságos követ- m á r p e d i g j o g g a l senkitől sem követelhető, h o g y
k e z e t e s s é g nem csak most, d e talán sokáig, az idegen vaPás céljaira áldozzon; azonkívül az
elemi t a n ü g y és így az értelmiség általános ter- g y a k r a n a viszály szülő oka lenne. V á r o s o k b a n
j e d é s é n e k is csak h á t r á n y á r a szolgait volna. Mert a községi iskolák letesitését a városrészek távola régi kisebb n a g y o b b m é r t é k b e n dologhoz értő ságai e l é g g é indokoljak.
és eleitől f o g v a t a n ü g y g y e i foglalkozó f a k t o r o k a t
Ezen és ehhez hasonló okok oda m ű k ö d h e t n e m c s a k dologhoz n e m értő, de e mellett m é g nek, h o g y a községi iskolák létesítése kívánatossá
rossz a k a r a t ú a k is v á l t a n á k fel. H a ehhez m é g válik. N e m szabad azonban a n n a k s e m m i esethozzá vesszük a vallás nevelői hatását, csak örül- b e n oly v a r á z s e r ő t tulajdonítanunk, h o g y higyhetünk azon, h o g y a törvényhozás, a m e r e v kö- jük, mihelyt e nevet a d j u k neki, azonnal minden
v e t k e z e t e s s é g e t nem k ö v e t v e azokat, kik a d d i g b a j n a k v é g e van, és az iskola haladéktalanul viaz elemi t a n ü g y e t vezették, nem zarta ki az is- r á g z á s n a k indul. Nem a név, hanem a tanitó tekolából. Igaz ugyan, h o g y a t ö r v é n y szerint a szi az iskolát. Hívják azt az iskolát b á r h o g y , ha
lelkeszek a községi iskolaszéknek tagjai, s nem j ó tanítója van — j o lesz.
szól semmi az ellen, h o g y elnökei is ne lehesseH a v é g r e valaki azon k é r d é s t vetné tel,
nek, de m e g ez e s e t b e n is az iskola az egyhá- h o g y az előzőkben e l m o n d o t t a k altal mi celoztaziak részéről csak m o s t o h a t e s t v é r n e k tekintetnék. tik, a k ö v e t k e z ő feleletet n y e r i : L e g y e n a vallas
N e m ritkán a községi iskola a lelkész és hívei a népiskolai elet vezetője ! T a r t s a a tanitó valközötti e g y e n e t l e n k e d é s e r e d m é n y e , mely e s e t b e n lását és lelkészet tiszteletben, m e r t az azokra
nem csak a helyi s z a k é r t ő f a k t o r o k r e k e s z t e t n e k d o b o t t sarral l e g j o b b a n
m a g á t piszkolja be.
ki az iskola vezetéséből, h a n e m a ket fel közötti M u n k á l k o d j é k a tanitó és lelkész a nép erkölcsi
gyűlölet az iskolára is átszáll.
és értelmi h a l a d a s á n a k épületén vállvetett erővel,
N e m azt a k a r j u k az előzők által mondani, | nem p e d i g ujj húzással, m e r t csak így szereznek
h o g y a községi iskola teljesen mellőzendő, csak m a g u k n a k , az iskolanak, az e g y h a z n a k becsülést;
azt, h o g y nem e r ő s z a k o l a n d ó ott, hol azt a vi- ! L e g y e n az egyház és iskola testvér, m e r t csak
szonyok nem teszik kívánatossá. A viszonyok, így f o g a l e g n a g y o b b m a g y a r a m a j ó s m o n d a t a :
melyek a községi iskola létesítését k í v á n a t o s s á
^ M a g y a r o r s z á g n e m volt, h a n e m lesz!^ beteljesülni.
tehetik, a k ö v e t k e z ő k : E g y k ö z s é g b e n k é t v a g y
Somogyi Géza,
iglói tanitókep. tanár.
t ö b b felekezet létezhetik külön iskolával, de mi- I
vel mindegyik híveinek száma csekély, egyik sem
bír jó iskolát előállítani, mig azok közösen képesek volnának. N e feledjük azonban, h o g y az
iskola b o t r á n k o z á s k ö v e ez e s e t b e n s e m lehet.
I n k á b b legyen két, h á r o m k e v é s b b é j o iskola bék e s s e g utján, mint egy, minden k ö v e t e l m é n y n e k
Az álláspont dönt.
eleget tevő, folytonos viszálkodás mellett; mert
ez utóbbi esetben, a mit az iskola építene, azt az
B. ur, — hiszem, — nem veendi rosz neven, ha
élet elrontaná. H a s o n l ó k é p k í v á n a t o s s á teszi a e címet helyezem én is cikkem fölé annyival inkább,
községi iskolát azon körülmeny, ha a község ha- mert az „et ab inimicis discenduirT'-boI folyó applicatárán, a községétől különböző vallású birtokos tiójat nem csak teljesen elfogadom, de annak érvényev a g y birtokosok vannak, mert ez -esetben a tör- sítését, minden összejövetelünk alkalmával, mar évek
vény alapján az iskola s z á m á r a azok is meg- óta hangoztatom és sürgetem ; nem azért pedig, mintha
a d ó z t a t h a t o k , mig a felekezeti iskolára nem köte- ezt a mostani rendszert absolute rosznak tartanám (hilesek, s a n n a k r e n d e s e n csak alamizsnát nyújta- szen mennyi jelesünk lett belőle), hanem azért, mert az
nak könyörületből. Már pedig, ha a k ö z s é g b e n okos lélekkel felruházott embernek, — a haladás, tökélevő vagyon' ezen u r a k n a k jóllétet nyújt, j o g o s a n lyesbülés céljából, — a jó helyett, kötelessége a jobbat
m e g k ö v e t e l h e t ő tőlük az is, hogy azon község követni.

TARCA.

Régen meg van ugyan írva, hogy ez a föld valamint nem csupán örömök hazája, ugy nem is egészen
siralom völgye; de azért mégis találkoznak elegen, kik
azt a magok szűk látköre szerint ítélve, — vagy egyiknek vagy másiknak tekintik. Ez utóbbiak, kivált mostanában, nagyon elszaporodtak s mihelyt valami a régi
kerékvágásból kizökken, azonnal verik félre a harangot,
kiáltozván „baj van* ; a másik kérdi: „hol a baj?* —
s mert e jámbor földi életben mindennek akad annyi a
mennyi követője, — egyszerre kettő három is felüti
fejét : „itt is baj*1 — „ott is baj*, s teremtenek egy
kis „közvéleményt® s megcsinálják a „falu rosszát.*
Közelebb is volt alkalmunk a félrevert harang
„hol a baj* kongását hallani, mely búsan zokogta, hogy
a protestáns egyházakban vallástalanság, egyháziatlanság
uralkodik, minek okozójául egyik harangozó a laikusokat,
a másik az egyháziakat állította.
Hogy melyiknek van igaza, illetőleg, hogy van-e
valamelyiknek ? attól függ, hogy a vallástalanság és
egyháziatlanság megítélésére nézve, minő álláspontra
helyezkedünk.
Ha vallástalannak, egyháziatlannak azt a kort nevezzük, — melyben az ember a hajdan nagy tiszteletben tartott, de ma már túlhaladt fogalmak iránt nem
csak lángra nem gyúl, de idegenkedését s elvetni követelését nyíltan kimondja ; — melyben az ember, —
a hajdan még a piaci kofák között is divatozott, de
azon vajúdó korban teljesen igazolt, dogmai vitatkozásokat mellőzve, — tökélyesbűlését realisabb úton próbálja eszközölni; — melyben már sokan szivök, lelkük
megnyugtatását önmaguk is elérni bírván, a pap szolgálatát igénybe venni nem kívánják; — ugy ezt a kort
vallástalannak, egyháziatlannak mondhatjuk, s ez esetben már a „hol a baj* keresői közül egyiknek vagy
másiknak, vagy mindakettőnek is igaza lészen.
De ha a keresztyénség jól felfogott álláspontjára
helyezkedünk, melynek alapja a szeretet s ebből folyó
jótevés, szavak helyett a t e t t : ugy bátran kimondom,
hogy a harang félreverése nem csak nem jogosult, sőt
méltatlan ; a vallástalanság s egyháziatlanság vádja nem
illik sem a protestantismusra, sem általában a mai korra,
mivel Idvezitőnk ezen parancsa szeressed felebarátodat
egy korban sem teljesíttetett annyi áldozatkészséggel,
mint a maiban ; minélfogva azt mondom, lioyy az igazi
vallásosság, egyháziasság hajnala épen korvnicban kezdett
felderülni.
Nézzünk csak széllyel, de olyan feltétellel, hogy
itt ott felmerülő egyes sajnos kivételekből nem erőlködünk vádat componálni az egész ellen.
íme azt látjuk, hogy ma már minden mívelt nemzetnél árva-, lelenc-, kórházakat, betegsegélyző egyleteket találunk. Mi alapította és tartja fenn mindezeket ?
A Krisztus szellemétől áthatott álozatkészség; a vallásos
érzetnek legszebb nyilatkozata.
Itt ínséggel küzd egy egész vidék szegény népe

s az az úr vagy úrnő, ki a közelebbi vasárnap nem
ment ugyan templomba, de koldústarisznyát akasztva
nyakába, végig kéregette a várost éhséggel kúzdő embertársai javára; vagy oda áll a lacikonyha asztala
mellé s naponként százakat ment meg az éhenhalástól;
— ott a természet egyik rettentő hadereje, a viz, elpusztít egy egész várost s pár óra alatt minden vagyonuktól megfosztva keseregnek ezerek . . . s csakhamar
élelmi szerek sokasága érkezik mindenfelől . . . . s a
könyörületesség oltárán milliók gyűlnek össze még
olyanoktól is, kiknek a szeszélyes időjárás évről évre
tartó rendetlenkedése miatt történt leszegényedésük következtében önmagoknak is segedelemre volna szükségük . . .
én ezekben a Krisztus szellemétől áthatott
vallásos érzetnek teljesen kielégítő nyilatozatát találom.
Vagy tekintsük az egyházakat. Minő túlfeszített
áldozatokat találunk . . . Azonkívül, hogy protestáns
egyházaink évenként tetemes összeggel járulnak az iskolák, a megyei s kerületi gyűlések fentartásához, özvegy
árvapénztárak gyarapításához stb. stb, csaknem mindenfelé díszes templomok ékeskednek; a rozzant paplakok
helyén gyönyörű épületek emelkedtek; a sötét, szűk
iskolákat tágas, világos épületek váltották föl s mindezek
rendbentartásáról kellőleg gondoskodnak stb. stb. . . . .
Ezek is mind, mind a Krisztus szellemétől athatott vallásosság kedves gyümölcsei, melyekben érlelésében egyházinak, világinak meg van a maga érdeme.
A rabszolgaság és a robot rendszer eltörlése ;, a
börtönök lakói iránt viseltető humánusabb bánásmód ; a
zsidó népnek — ugyan sok kifogás alá eső s hazánkban minden esetre korai, — emancipaciója . . , a keresztyénség fő elvétől vezéreltetett jelen kornak, Krisztus
szellemétől átlengett productumai.
Emlitsem-e végül azon missió társulatokat, melyeknek tőkéi, ismét kegyes adakozásokból, milliókká szaporodtak s a pogány népek megtérítésére fordíttatnak.
Nem is szólok azon nagyszerű mozgalmakról, melyek
Olasz-, Spanyolországokban stb. napról napra nagyobb
erősödést és tért nyernek, épen a protestantismus érdekében.
Jól tudom, hogy vannak localis bajok, melyek homályt vetnek egyes egyházak vallásos életére s akadályozzák Krisztus szellemének jótékony működését; de
azt el nem fogadhatom, hogy az általánosról valaki azt
mondja, hogy „baj van* ! . . Sőt ellenkezőleg épen
korunk fogta fel s kezdi mindinkább teljesíteni a keresztyénség valódi, magasztos missióját, — s mely úgy levén,
mind az egyháziak, mind a laicusok ellen általánosságban emelt vád önmagától elesik.
Hetesy

Vidorf

lelkész

Míg még nem késő ?

forgatni, több kárt tesz az államnak, mint az egyháznak.
Sajnos, hogy ezt a kormányt vezérlő férfiak nem látják
be, mert még most csak a gyökéren rágódik. Tiszteljük mi, mint senki jobban, a lelkiösmereti szabadságot,
tiszteljük mindenkinek hitvallását s meggyőződését, de
az olyan szekta, melynek hitelvei a józan észszel, a társadalmi rendszerrel teljes ellentétben állanak, mely in
ultima analysi egy irányban működik a legszélsőbb
socialismussal, az olyan szekta, mely az államtörvények
ellen, ha nem tényleg is, de passiv ellentállással küzd,
még Amerikában se tűretnék el. íme, az antisémita
ligák keletkezését vasmarokkal fojtják vissza s azt hidegvérrel nézik, hogy a nazarenismus országszerte tervszerüleg, sőt gyakran egyenesen a világi hatóság támogatása mellett szervezkedik. Eltűrik, hogy hittéritőik, kik
baptistáknak nevezik magokat, befutkározzák az országot, fölháborítsák a gyülekezetek békéjét, apát gyermeke,
gyermeket apja ellen uszítsanak, sőt a mi már szintén
nevetséges, a népmozgalmi tabellákban külön rovatot
nyitnak számokra, mintha dédelgetnék a most született
kisdedet.

E lapok hasábjain mostanában hosszas s ha nem
is egészen meddő, de kevés gyakorlati hasznot eredményező viták folytak e nagyfontosságú kérdés fölött:
Jiol a baj?* Vitatkoztak pro et contra, egyik szelídebben, másik hevesebben s az ügy még most is eldöntetlenűl áll s fog allani mindvégig, mert itten az egyéni
nézetek örökösen szét fognak ágazni. Ne vádoljuk egymást, ne keresgéljük a levegőben a mérges miasmát,
mely a vallási buzgóságot kiöléssel fenyegeti. Ne mutogassunk ama lapok közleményeire, melyek hitből, egyházból gúnyt űznek s a nép keze ügyébe esnek, egyes
röpiratokra, melyek az egyházi intézmények tarthatlanságát prédikáljak, ne a sáppadt arcú nyomorra s ínségre,
melynek posvanyában a józan hit nemes virága könnyen
hervadoz s csak az értetlen vakbuzgóság bogácskórója
sarjadozik buján. Ezeken mi úgy sem segíthetünk. A
sajtó szabad; a nyomort nem enyhíthetjük, nem önthetjük uj mintára egymagunk a megbomladozott társadalmi viszonyokat. Nem, még vállvetve sem. Tévednek
azok, kik minden bajt a lelkészek nyakára akarnának
Ha így meg) r , nemsokára odajutunk, hogy mint
zúdítani, épen úgy, mint azok, kik a világiakat állítják
egyenjogú egyház tör az állam ellen, mely azt keblén
vádpad elé. A forrongás nehéz korszakát éljük, mikor
melengette. Mondom, előre el vagyok arra készülve,
sok salak kerül fölszinre s sisyphusi munkára vállalkozhogy többen azt hozzák föl ellenemben, hogy nagyon
nék, ki a társadalmat egyszerre meg akarná szabadítani j
is sötét szemüvegen nézem e viszonyokat, fölhozzák,
a salaktól.
hogy ha kényszerítő eszközökhez nyúlnánk, e szektának
Tehát tespedjünk, várjuk be fatalisták szenvtelen- már az által tekintélyt kölcsönöznénk s a szigorú rendbégével, a minek elkerülhetetlenül be kell következni ? szabályok nem vezetnének sikerre. De miért is kellene
Óh! nem, sőt inkább keressük a bajt s ha lehet orvo- ; ellenökben föllépni, mondják mások, hisz úgy is csak
soljuk, míg még nem késő! Egy elaludt vagy is inkább i a népsöpredék keveredik közéjök. Ez mind igaz és
elaltatott ügyet szándékozom én jelen soraimban felele- mégis azt állítom, hogy ez az agyonhallgatás még roszveníteni, mert látom, tapasztalom, hogy ha merev kö- szabb. Nem mondom én, hogy keresztes háborút indítzönynyel nézzük, lassankint aláássa egyházunk alapját. sunk e tébolyodottak ellen, azt hiszem, mindnyája keresve
Ezt sokan túlzott félelmül fogják felróni nekem, de erre keresné a vértanú-halált s mosolyogva nézne szembe a
ezzel a példabeszéddel válaszolok: „félni lehet, csak veszélylyel. Az én óhajtásom csak az lenne, gátoltatnék
megijedni nem kell." Micsoda parányi állat egy pat- meg tovább harapózások az által, hogy hittérítőik ne
kány, de ha az befészkeli magát az épületek falai alá, alakíthassanak uj gyülekezeteket, azaz ha szétfutkározelterjed ott s nem egyszer volt rá eset, hogy az egész nak s egy községben a békét fölháboritják, legyen szaépületet összerongálta, s ha valami hajón fészkeli be badságában, sőt kötelezve legyen a polgári hatóság
magát fiastól együtt, a hajón likat fen s a nagy alkot- arra, hogy e hittéritőt, mint rajongó vallásos maniacust,
mány alámerül. Minden hasonlat sántít, sántíthat ez is, továbbá mint az egyház békéjét fölzavaró izgatót, tarmegengedem, de azt mégis merem állítani, hogy itt tózkodási vagy születési helyére visszatoloncoztatni. Ez
van a legnagyobb baj, mit oly sokan szeretnek elhall- nem erőszakos nyomás, ez nem túlfeszített követelés s
gatni, hogy miért, azt most ne feszegessük.
mégis rendkívül sokat segítene. Egyes ember bármenyPedig ha így hallgatunk, majd azok kiabálnak. nyit is írjon ez ügyben, nem vihet ki semmit, testüleIgen, a nazarénusok naponkint többeket toborzanak tileg kellene föllépni. Legcélszerűbb lenne, ha a superzászlóik alá. Eddig hazánk déli vidékein tengődtek, most intendentiák közösen egy memorandumot terjesztenének
ez a lelki phylloxera elterjedt az ország minden tájára, be az illetékes kormányközeghez. Ha ezt az ügyet ilyeskivéve talán a legfelsőbb megyéket. Ne kicsinyeljük e féle argumentumokkal : „parturiunt montes et nascitur
bajt. Kicsiny a hernyó is, de nagy tömegben leeszi a ridiculus mus" agyonhallgatjuk, higyjék el, egyszer csak
fa leveleit, virágait s meggátolja a gyümölcshozást. Ne azon vesszük észre magunkat, hogy már késő . . . az
kicsinyeljük a bajt, még akkor sem, ha az állam szemet éjfél elütött.
hunyna rá. Az alvó államot kell fölébresztenünk, mert
A veszélyt annál kevésbbé lehet kicsinyelnünk, ha
őszintén mondva, e destructiv szekta, mely minden tudjuk, hogy most a nazarénusok a baptisták pénzével
józan társadalmi intézményt elvből gyűlöl s föl akarna s közvetlen támogatásuk mellett működnek. Ez ugyan

•XM

PROTESTÁNS EGYE

nem kézzel fogható érv, sem be nem bizonyítható, de
azért alig szenved kétséget. Az pedig mar tény, hogy
kebelükbe akarják olvasztani e félkegyelműeket s akkor
aztán bekövetkezhetik az is, hogy az édes méreg tob"
i
beket lépre csal. Vigyázzatok és el ne aludjatok!
De van még egy másik óvszer is, mely szintén s
mihamarabb életbe léptetendő. » Könyvet a népnek®.
Vallás-erkölcsi irányú olcsó lapot a protestáns népnek,
még pedig oly olcsót, hogy azt a legszegényebb ember
is megszerezhesse. Össze kellene többeknek állanunk,
anyagilag, szellemileg támogatnunk. Ez lenne leghatályosabb gyógyszer a terjedő vallási közöny, mint szintén
a terjedő vakbuzgóság kinövései ellen. Iligyjék el önökf
míg ezt meg nem indítjuk, hiában kiáltozzuk: „hol a
baj ?(< A viszhang mindig azt m o n d j a : „hol a baj
Tegyünk, mig még nem késő. Szóljanak e tárgyhoz
többen, értessük meg s valósítsuk ez eszmét.
Könyves Tóth

Kálmán.
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A zsoltárok következő — s nálunk legnagyobb
részben szokatlan — hangnemeken vannak feltéve :
C dur = 1 2 1 . C moll = 1 6 , 51, 106, 146. D
dur nincs. D moll = 8, 33, 37. Es dur — 17, 27, 47,
84, 122, 138, 150. E dur = 3, 32, 36, 97, 105. E moll
2, 5, 78, 91, 92, 96, 115, 130, 133. F dur
r, 15.
F moll
24, 34, 137. G dur - 42, 116, 141. G moll
4, 22, 65. As dur —'25, 66, 85, 89, 101, 108. A dur =
19, 119, 134, 139. A moll = 23, 77, 100, n o . B dur
103, 113, 117. II moll = 61. A 10 parancsolat a 43.
Zsolt. nót. A dur, Simeon éneke G dur.
Im ezzel azt is megmondám, melyeket hagytak ki,
a 28, 35, 38, 43, 50, 80, 104, 135, 145. H8, bizony
kimaradtak ? Miért ?
Hangjegy azaz dallam nélkül vannak: 62, 63, 67,
68, 86, 90, 95, 98, i i i , 118, 127, 131.
A 138. zsoltár szövegének első versét curiosumkép ide írom, egészen más méreten van itt, mint a
hogy Szenei Molnár Albert nekünk fordította, im :
II faut, grand Dieu, que de inon coear
La sainte ardeur

KÖNYVISMERTETÉS.

T e gloritie ;
Qu'á toi des mains et de la voix,
Devant les rois

Recueil de Psaumes et Cantiques a l'usage des Églises
Réformées. Paris, Veuve Berger-Levrault et fils} libraires-éditeiiTS. Librairie
Evangelique.

J e psalmodie.
J'irai t'adorer, o mon Dieu '
En ton saint lieij,
D'un nouveau zéle ;

1857. ápril hóban határozta el az egyházi gyűlés
Párizsban az énekes könyv megújítását, s a kiküldött
bizottmány 1859 május 21-re úgy készen volt vele,
hogy az nap kiadni lehetett. Tehát nem úgy dolgoztak
mint mi, kik megkezdtük ugyan, de még eddig jó formán semmit se tettünk.
A zsoltárok kiválogattattak és csak 70 zsoltár vétetett be, ezeknek is nem énekelhető verseik elhagyattak, péld. a 119-nek van itt 46. verse (ez is sok!) a 137nek 3 verse.
A zenészeti részt Duprato és Duvernoy párizsi
conservatoriumi buzgó ref. tanárok késziték. A dallamok
mind 4 hangra (Sopran, Alt, Tenor, Bass) vannak téve.
A három első G, az utolsó a maga F. kulcsán, de olyformán, hogy a Sopran-Alt egy vonalsoron van, s a
szöveg ala nyomva, a Tenor külön, a Basso ismét
külön vonal soron, s e kettő között a szöveg ismét ott
van, tehát van 3 vonalsor s a szöveg első verse kétszer nyomva. Ez ugyan a zenei olvasásnál a szokatlanoknak nagyon nehéz, mert a 4 szólamú partitúrákat
két vonalsorra és két kulcson irjuk, de a templomi
éneklőre nézve — a mint t. i. hangterjedelménél fogva
a melyik szólamot énekelni akarja — igen célszerű.
Van pedig benne 137 dallam, u. m. Zsoltár dallam 59, Simeon éneke 1, Dicséret dallam 77, a dicséretek közül a többi vagy a zsoltárok, vagy egyik-másik
dicséret dallamára megy. Ez a 137 dallam mindenesetre
tekintélyes szám, tehát ne panaszkodjunk, hogy nekünk
is sok van 1

Je chanterai ta verité,
Et ta bonté
Toujours fidéle.

Harmóniai tekintetben össze hasonlítást tettem a
kezünk alatt levő könyv, s következő letételek közt:
Goudimél, Lützel, Maróthy, Ivánka Sámuel, Szotyori
Nagy József és Oláh Károly s végre Szotyori Nagy
Károly.
A beosztás Goudimél s Lützelnél „ursprüngliche
Form,* Maróthy s Ivánkánál semmi, a többieknél allebréve.
Itt a beosztás mind a zsoltárok, mind a dicséreteknél három féle, u. m. „Ursprüngliche* az az 4/a á l 2 , —
egész és s/4. (A 25. zsoltár péld. 3 / 4 -be van osztva, mig
a 42. egész tactusba és pedig pontozott fél kótákkal I
alkalmasint így akarták letevők a 3/4-be osztást itt elkerülni, holott pedig a 42. zsoltár eredeti beosztása
csakugyan 3/4.)
A harmónia összehasonlításánál félre téve minden
kedvezést, gyűlölséget vagy részrehajlást — a pálmát
Szotyori Nagy Károlynak adom !
Kitűnő műgonddal, különösen a kemény Es és
A hangnemekben meglepő majestással dolgoztak Duprato és Duvernoy urak. Goudimél kitűnő volt abban
az időben, Lützel nehézkes, Maróthy túl van szárnyalva,
Ivánkáról szóltam már régen, hogy nem kedvezőleg, az
nem az én hibám ! Sz. Nagy József feltűnő restséggel
dolgozik, pedig tőle várnók a legjobbakat, Oláh Károly kiválón szabályszerű ; hanem azt a mennyei érzést
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gerjesztő zsoltárharmoniát, a mit Sz. Nagy Károly teremtett, én még nem hallottam sehol!

RÉGISÉGEK.

Dicséret van 112, 77 dallamon, legtöbbnyire a
zsoltárokban használt hangnemeken, következő tartalommal :

Viszhang a jeltelen sírokból.

1. Az Istenről és tulajdonságairól :

11 dicséret,

Adtál uram esőt, de nincs köszönet benne.

Miután az irói viszketegség oly irodalmi komikumokat szül, mint az lap 9. számában reám vonatkozó
nekrolog, mivel még élek, s mivel az ott elmondott
körülményeknek fele nem igaz, fele pedig nem úgy tör3. A Sz. lélekről, pünkösti 5.
tént mint írva van, s mivel azoknak megcáfolására még
4. A keresztyéni életről: a) megtérésről 6, b) bűn- mint élőnek elég alkalmam van, kérem a nt. szerkesztőről 2, c) megszenteltetésről 8, d) Istenben, Jézusban való séget e soroknak helyet szorítani; de mielőtt a szelelki életről 9, e) kegyesség 2, f) vigasztalás 2, g) béke mélyemre vonatkozó körülmények cáfolatára térnék,
8, h) örökélet reménye 2, i) boldog halál 2, k) felebaráti mind a lapok, mind a nagy közönség, mind a nekrolog,
szeretet 5.
mind pedig főképen a tárgyúl kitűzött egyének érdeké5. A keresztyén anyaszentegyházról: Ünneplés 5, ben szükségesnek látom a nekrolog iró urakat arra figyelIsten országa 4, üdvösség 4, istenitisztelet, megáldás 4. meztetni, hogy a ki nekrologot akar írni valakiről, azt
6. Alkalmiak : keresztségről 2, confirmandusok fel- ne mende monda után, ne holmi imitt amott hallott,
vétele 1, úrvacsora 4, házasság 2, papszentelés 1, temp- szedett vedett beszédek nyomán tegye azt, hanem tegye akkor, ha már épen tenni akarja, ha mindenről bizlomszentelés 1, reformatio ünnepén 1.
tos, positiv tudomassal bír, tegye akkor, ha a tárgyúl
7. Időszakiak: reggel 2, este 3, újév 2.
kitűzött egyént minden körülményeivel együtt teljesen
Imák : templomba menet s kijövetkor, úrasztalahoz ismeri s azt egész valójában, minden lelki testi tulajdojáruláskor, előtte, utánna, hazamenetkor.
naiban felfogni képes, különben úgy jár, mint az én
Liturgia : az istenitisztelet rendje, hitvallás, egyházi szerencsétlen necrologíróm, a ki még csak arra sem volt
beszéd előtt s utáni imák, úri ima, apostoli hitforma, figyelemmel, hogy hátha még én élek és megtalálom
megáldás. Az úrvacsora kiszolgáltatásának módja. Ke- hazudtolni, a minthogy azt is kell tennem. Mert mindresztség kiszolgáltatása. Confirmatió véghez vívésének járt legelői nem igaz az, hogy szüleim földmivesek volmódja. Esketéskori szertartás (A temetési szertartás tak, mert az én szüléimnek soha egy talpalatnyi földebbe nincs meg). Mutató tábla betűrendben és szétosztva. jök sem volt, hanem igen is volt az atyám becsületes
Végre jön az énekdallamok szerzőinek névsora, szabó mester. Nem igaz az, hogy az én szüleim valaha
u. m. : Zsoltár dallamra megy 20. Német dallam isme- pap vagy tanitó ösztönzésére szorultak s adtak volna
tanulói pályára. Nem igaz az, hogy valaha másokat
retlen szerzőktől 24. Amerikai, siciliai, genfi 1 — 1.
satirizáló gúnyoló, csipkedő természetű lettem volna,
A szerzők megnevezve : Beethoven 1, Bornianszky
sőt mint aljas mendikantizmust gyűlöltem azt, ha valaki
1, Bost 4, Duprato 2, Duvernoy 2, Haydn (József) 1,
másnak személye felett ékeskedett, hanem a gyávasáHaydn (Mihály) 1, Handel 2, Ismeretlen 1, Jayet 1
got, a szolgai meghunyászkodást, az igazságtalanságot
Gróf de Laborde 1, Laur (Louis) i, Luther 3, Schein
barátban és ellenségben igen is utáltam és ostoroztam,
(Hermann) 1, Mainzer 1, Maian 12, Naegeli 1, Pleyel i,
még akkor is, ha egy egyházmegyével vagy egy keCrüger 2, Praetorius 1, Roth (Heinrich) 3, Urhan 3,
rülettel állottam is szemközt; az sem igaz, hogy tanuló
Webbe 1.
társaim inkább féltek tőlem mint szerettek, — mert
A német dallamok között nem csak egyháziak, inkább szerettek — mert miért is féltek volna ? ha
— mint p. „Alle Menschen miissen sterben* — hanem j csak azért nem, hogy földhöz birom vágni őket :
világi chorálok is vannak p. „Nun ruhen alle Wálder*. Hogy S.-Patakról 1832-ben Pápára, s onnét 1835-ben
Mikor fogunk mi magyar reformátusok egy ilyen
Nt. Deáky Gedeon esperes úr biztatásaira N.-Sallóba
énekes könyvet össze szerkeszteni ? a mibe már belekap- tanítónak mentem , s hogy ott két évet töltöttem,
tunk, — annak Isten a megmondhatója ! Vagy fel tud- az igaz, s hogy a sallóiaknak nem nagy megeléhatjuk-e kutatni örök szép magyar egyházi dallamaink gedésére az is igaz, de az mar ismét nem igaz, hogy azon elészerzőit ? mint ím a franciak kimutatják, soha, soha! gedetlenségnek a hegedülésből és rajzolásból sziieltemettük azokat örökre, vagyis eltemette az idő !
lemlő iskola elhanyagolása lett volna oka, hanem
oka volt igenis az egyházkerület altal épen akkor
Kálmán Farhas.
foganatba vett ezüst fizetések sürgetése. Az sem
igaz, hogy én Szabó Péter akkori esperes urat éles
gúnyorommal megsértettem volna, hanem az az igaz,
hogy Szabó Péter úr egy magánlevelemet elfogván, azzal
2. Jézus Krisztusról: a) Az ur szenvedéséről és
virágvasárnapi: 7, b) feltámadásáról. 3, c) mennybe
meneteléről: i.

a közgyűlés eleibe rukkolt, s engemet, mivel ő abban sértve
érezte magát, a gyűlés által, az egyházmegyéből, kiközösített, a kerület pedig visszatett s végre esperes
urnák és az egész egyházmegye tanácsának ellenére
is szecsei pappá lettem. A mit Szentkúti úr papi hivataloskodasomra nézve mond, t. i. hogy azért hidegültek
volna meg hallgatóim, mert vasvesszővel uralkodtam
felettök, ismét nem igaz, hogy az előttem való papokon kikapott népnek nem engedtem meg azt, hogy felettem uralkodjék, s nekem parancsolgasson és ezt nem
csak Szecsén kellett tennem, hanem tenném még akkor
is, ha pesti pap volnék, mert annál nincs nyomorultabb pap a világon, mint a ki felett hallgatói fölényt,
hatalmat gyakorolnak. Hogy masokat kicsinylő, gúnyoló
es semmi tekintélyt elismerni nem akaró lettem volna,
ismét nem igaz, hanem az ismét igaz, hogy ha bár
egyes egyén vagy bar az egész egyházmegyei gyűlés
lett legyen is az, mihelyt az igazsag és beesület tercről lelepett, mint pl. a Fadgyas Mihály s annak özvegye
ugyeben s több mas alkalmakkal is tette, annak a gyűlésnek tekintélye ram nézve megszűnt. Igen is, mert egy
olyan gyűlésnek, mely igazságtalan, embertelen eljárarasaval egy embert a világból kiüldöz, bűntelen özvegyét pedig a főgondnoki tiltó levél ellenére is megyei
karhatalommal akarja kihányatni csak azért, hogy kedvenc terveit végre hajthassa: olyan testületnek tekintélyét elismerni nem lehet, olyan testületnek, hol a gyűlöltseg, részrehajlás jatszák a főszerepet, tekintélye nincs
is — s hogy én előttem sem volt, az természetes. Hogy
1845-ban a lévai vasarban bizonyos Farkas András
nevű mészáros, a nagy szecseieknek és néhány pap urnák izgatasa folytan engemet megtamadott, s hogy a
magam védelmében más mód mar nem lévén, őt jól
meghanytam, az is igaz, de hogy ott valami életveszély
forgott volna kérdesben, a mar ismét nem igaz, s mind
a mellett, hogy a megyei törvényszék engem nem csak
bűntelennek itclt, hanem úgy fejezte ki magat, „hogy
nagyon helyesen tettem, hogy a meg támadót meghánytam,
senki abban a helyzetben egyebet nem tehetvén. * Még is
az egyházmegyei gyűlés engemet hivatalomtol megfosztott, a kerületi gyűlés pedig az egyházmegye ez érdembeni végzését megsemmisítette, s perem befejeztéig ideiglenes felfüggesztéssel
helyettesitette, perem a megyén
részemre kedvezően utven ki, Szecseröl távozni többe
nem lettem volna ugyan már kénytelen, de mind a
nepnek, mind az egyhazmegyenek gyűlölködését megunván es megutálván, hogy Szecseröl önként lemondottam ez az igaz, hogy azutan a gazdászathoz fogtam, s
birtokomat a terhek nyomasa miatt el kellett adnom az
is igaz, de hogy valaha valahol bérletbe fogtam volna
s hogy tőkémet az nyelte volna el, ebből egy fél betű
sem igaz, valamint az sem igaz, hogy én a ns. oroszi
tanitósagért folyamodtam volna, hanem az az igaz,
hogy a ns. orosziak meghivtak és elvittek tanítójuknak
az egyházmegye és esperes ellenére, tehát nem kegyegyelembol nyertem meg azt sem, hogy pedig függést

ott sem ismertem s hogy a helybeli pappal soha egy
szó összeütközésünk sem volt s hogy még is Orosziból
távoznom kellett, annak az egyházmegye és kerület
között fennforgó iigyembeni élesebb kifejezéseim voltak
| okai, miket itt elősorolni céltalan lenne, hanem hogy
í Sz. úr egyenlő rangú hivatalú, miveltségu egyének kö1 zött, milyenek egymás között a papok s papi testületek a függést és függetlenséget, a tekintélyt stb. stb.
miként értelmezi, azt tudni nem volna céltalan, miután
j némely úri emberek nagyon szeretnek még hivataltarsaik
i felett is tekintélyt, hatalmat s valami ügyetlen fensőbbségét
| gyakorolni s. Sz. úr maga is nem-e azon nagy tekintélyt
; s szolgai függést követelő urak közé tartozik r mert ama
I hangok koldusbot és függetlenség, váljon talál-e e világban
egy kis szegletet, hol meghúzhatja magát stb., olyanok, melyek azt engedik hinnünk, már pedig nagy függést és
tekintélyeket követő barátim, bar kilenc gyermeket neveltem fel, még pedig becsületesen, de tőletek soha sem
kértem semmit — sot még csak panaszomat sem hallotta
i soha senki, soha semmiféle üzérkedésbe sem avatkoztam,
annal fogva azon állítás, hogy engemet egyfogatú kocsival Szántóról Esztergomba vagy Komáromba savanyú
vizet szállítani gyakran lehetett volna látni, valósagos,
vagy maliciaból, vagy frivolitasból származott őrült beszéd, mert én soha életemben sem egy fogatú kocsival
nem jártam, sem csak egy üveg savanyu vizet sem
vittem soha magamnak, nem hogy másoknak vittem
volna, hanem igen is hordott ott savanyu vizet oly egyfogatú kocsival egy szodói vagy szentgyörgyi zsidó s
hogy az én nekrologom engemet a zsidóval így össze| tévesztett, s tévedését még a nagy közönség elibe vinni
is elég batorsaggal birt, ez az ő authenticitasat a többi
adataira nézve is eléggé igazolja — nevezetesen a mit
a dohány csempészetről beszél, az sem igaz — mert
dohanynyal is sem nem csempészkedtem, sem tehát azon
rajta nem is veszthettem stb., hanem annyi igaz, hogy
egyik fiam a hires jó dohányt termelő ó-gyallai tanitó levén, s azt olykor meglatogatvan, olyankor egy-egy kis
dohányt is kaptam tőle, s vittem haza, miből azutan
egyik másik jó baratomnak is juttattam, természetesen
pénzért — ez még okos ember előtt nem csempészkedés.
Nekrologomnak az ezekután meg következő körülmenyekre és munkáimra vonatkozó előadasaira valami
egyéb nagyon lényeges mondanivalóm ugyan mar nincs
— mint az, hogy abban a gazdasagi kistükörben Karika
Pal és Tahi Emmanuel uraknak, noha a 20—20 aranyat
zsebre tették, egy árva betüjök sincs, továbbá az, hogy
az én tisztelt nekrologom talan vagy kedveskedni akart
nekem azzal, hogy biográfiámat még életemben magam
is olvashattam, vagy attól félt, hogy ö talal hamarabb
meghalni s biográfiám rajta vész !
Szentmiklósy

Sámuel.

KÜLFÖLDI EGYHÁZ
És I S K O L A .
-A. p r ó s á g o k:_
Minap egy kényes ügy nagy izgalmat keltett a
friburgi cantonban. Egy protestáns lakott a csupa katholikus La Tour de Tréme faluban; ki is meghalván,
rokonai a községi temetőbe akarták eltemetni, mit a
plébánus megtagadott. A csalad a canton hatóságához
folyamodott, mely — a helyett, hogy a fenálló
törvényt érvényesítette volna, — azt felelte, hogy
az ügy a község-tanacshoz tartozik. Ez pedig a plébánus befolyasa alatt állván, helyben hagyta a tagadó
valaszt. A csalad akkor a szövetségi hatósághoz folyamodott. Ez meg az ügyet valószínűleg a friburgi államtanácshoz tette at, mert ez utasitast küldött Tourba,
hogy a sir a temetőben asassék meg.
De a plébánus és tanacsa még akkor is tudott
kibúvó ajtót talalni. Nevezetesen a svájci törvények jogot
adnak ugyan minden polgárnak a maga községe temetőjéhez, de egyszersmind jogot adnak az egyházi községeknek, a parochiaknak is, hogy saját költségükön külön
temetőket tarthassanak. Ennek alapján Tour község, —
hogy a törvényt kijátszhassa, — hamarosan gyűlést
tartvan, a községi temetőt eladta a touri katholikus
parochianak s elhatarozta, hogy jövőre egy darab ezzel
hataros föld szolgaland községi temetőül, melyen aztán
meg is ástak a sirt. Az elhunyt rokonai nem akarván
magokat e csalasi szandokból hozott hatarozatnak alavetni, elhunyt kedvesüket eltemették nagybatyja birtokán.
Ez meg a törvénynyel ellenkezik, mint a mely nem
engedi a magán helyekeni temetkezést. A kerület prefektje irt is kemény levelet a rokonoknak; melyben
őket szigorú büntetéssel fenyegeti. A csalad el van hatarozva, hogy az ügyet, szükség esetében, a szövetségi
kamra elébe viendi.
Nem mulasztom el megemlíteni, hogy az egész
vidék katholikus népessége, — csekély ultramontan töredék kivételevel, — a legelenkebb indignatiot nyilvánítja s nyíltan karhoztatja mind a plébanust mind a
hatóságokat.
Morrisban, (Indiana allam) három kicsiny katholikus gyerek, egy elhunyt kis pajtásokat, ki protestáns
volt, gyászfátyolt kötve kalapjukra, kikísérték a temetőbe. A plébánus úgy gondolkodott, hogy protestáns
ceremoniakon való részvétel, katholikus szempontból,
szentségtörés ; minél fogva a három kis gyermeket keményen megvirgácsolta. A szülők e durvasagon és keresztyénietlenségen felbosszankodvan, panaszt emeltek
a törvényszéknél, mely az embertelen plébánust 1500
franc bírságra ítélte.

A Szt. Pétervári Golos múltkori szamaban egy
Susdalból keltezett levél allitasa szerint a susdáli vár
börtönében az ó-hitüek sektajaból egy érsek és két püspök raboskodik, az érsek 16, a két püspök 22 és 17
év óta.
A belügyminister masnap, az orosz törvénykezésre
sajatlagos világítást vető büntetéssel sújtotta a hirt
közlő lapot, ugyanis egy hónapig nem szabad neki hirdetéseket (annonce) közölni, a miért a kormány eljárását
kritizálni merte.
A kalendáriumban nem sokara ismét több szent
lesz egygyel. A papa mar bizottságot is nevezett ki P.
Claude de Colombiére beatificatiója és canonisatioja
ügye megvizsgálásara, kinek minden érdeme abból all,
hogy a „Szent szív cultus* megteremtését elősegítette.
A Renaissance után
Hetesy

Vidor,

lelkész.

IRODALOM.
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministernek a
közoktatas állapotaról szóló és az országgyűlés elé terjesztett nyolcadik jelentése. — E jelentés hazai tanügyünknek 1877 8 —i87 8 / 9 -iki képét tükrözi vissza, s
bízvást elmondhatjuk, hogy az eddigieknél jóval szabatosabb. A 832 lapra terjedő vaskos kötetnek felét most
is a népoktatas állapotának részletes kimutatása foglalja
el. Az egyes megyék népnevelési viszonyairól készített
statistikai táblázatokból azt olvashatjuk ki, hogy a népnevelés iránti érdekeltség országszerte emelkedett. Míg
1877-ben a tanköteleseknek csak 7 i ° 0 - k a járt iskolaba,
78-ban már 77°/0-ra ment az iskolabajarók szarna, s ezen
egy év alatt 189 uj iskola allittatott fel. A tanítók
szama 473-al, fizetésük összege pedig 371.708 frttal
növekedett. Az iskolák évi jövedelme és kiadasa szintén jelentékenyen, mintegy 412,460 frttal gyarapodott.
Ez azonban mind csak külsőség, s az eddigi kimutatások az iskolák beléletének feltüntetései nagyon is félvállról vették, amennyiben „észrevételek" cime alatt,
mindössze is igen felületes és általanos megjegyzéseket
közöltek a tablázatok keskeny margójan. Jelen kötet
épen azzal magaslik ki az eddigiek fölött, hogy á rovatos tablazat után, uj adalékul, a szaraz szamok illustratiojaul járulnák terjedelmesebb „magyarazó jegyzetek
az egyes megyékhez szerkesztett kimutatáshoz." Ez
adatok az iskolák belső életének szembeötlő fejlődéséről tanúskodnak, s mindenik megyéről külön-külön el
van mondva, hogy a népnevelés terén haladt, megállapodott, vagy hatramaradt-e ? P'eltíintetik, hogy a népoktatási törvényben kiszabott tantargyak tanításában
megyénként, az allami, felekezeti és községi iskolák
minő eredményt tudtak felmutatni. „A tanitás eredménye"

cimü rovatban előfordul az is, hogy az állam hivatalos
nyelve hany iskolaban taníttatott. Kar, hogy ez a rovat
nincs következetesen vezetve. Szabolcsban még az is meg
van említve, minő eredménynyel; a legtöbbnél meg van
említve, hogy hany iskolaban hasznaltak tannyelvül, azonban pl. Marmarosnal, Borsodban ez elmaradt; Hontmegye
a többitől egészen eliitőleg küldte be adatait; Szörény j
megyéről az van mondva (174. lap), hogy az »állam j
hiv. nyelve e megyebeli iskolaban nem taníttatott.®
Csodálkoztunk e kijelentésen, de a midőn a könyv lapozgatása közben az allami elemi népiskolák névsze- ;
rinti kimutatásához értünk, s ott azt láttuk, hogy Szö- ,
rénymegye területén három helyen állami népiskola
létezik (Herkules-fürdőn, Karansebesen és Mehádian) :
tisztában voltunk vele, hogy az a jegyzet csak tévedés ;
mert nem tehettük föl, hogy allami iskolaban a hivatalos nyelv még csak ne is tanítassék. S csakugyan, a
rovatos táblázatból kitűnik, hogy ama kijelentés téves ;
mert a táblázat szerint a szörénymegyei 109 iskolából
5-ben a magyar mint tannyelv szerepel, s azonkívül
még 14 vegyes két nyelvű iskola létezik a megye területén, melyek közül egynehányban bizonyára magyarul !
is tanítanak. — A közép- és felső iskolák aranylag cse- j
kélyebb tért foglalnak el; anná! bővebben, közel 200 i
lapon foglalkozik a jelentés a protestáns közép- és fel- •
soiskolakkal, melyeknek keletkezése, rövid története, elhelyezése, fölszerelése, tanerői s altalaban beléletének
részletesebb adatai közöltetnek. A beküldött adatok,
egyházkerületenként, amennyire lehetett az eredeti szöveg meghagyasával, azon megjegyzéssel tétettek közzé,
hogy azon nehany tanintézetünk adatai, melyek még
be nem érkeztek, a jövő évi jelentésben beküldés esetén még közöltetnek. Részünkről jónak latjuk felhívni
e kijelentésre illető tanintézeteink figyelmét, nehogy
megessek rajtok, hogy az országos tanügy allapotarol
közzétett jelentésből kimaradjanak, mintha nem is lé- j
teznének !
Szerző önkiadasaban jelent meg : s L e i t f a d e n zum
Religions-Unterricht bei der Vorbereitung evang. Confirmanden A. C. Nebst einem Anhang von Gebeten beim
Unterricht. Von Andreas Gallé, ev. Pfarrer in Kis-Harta.
Budapest, 1880. Druck von Josef Eduárd Rigler.® — E
füzet hosszú hivatalos gyakorlat utján kipróbált jeles
confirmatiói tankönyvecske, alkalmazva a hazankban
lakó német ev. gyülekezetek viszonyaihoz. Világos irály, I
egymásból folyó targyrendezés, talaló szentírási mondatok es egyházi enekversek, előnyei ezen 24 lapra terjedő vezérfonalnak. A szépen kiállított füzet ára 20 kr.,
oly jutányos, hogy azt magyarhoni németajkú egyházaink confirmansainak tekintettel a kimerítő szövegre is
jó lélekkel ajánlhatjuk. Lang Adolf pestm. alesperes.
A Celder Márton altal szerkesztett
Evangyéliomi
lelkészi tár III. füzete megjelent. Tartalma : Inkább erényes, mint bűnös élet miatt szenvedjünk. Medgyes Lajostól. A világ és Isten útja és Húsvéti öröm, Celdertől. I
Hiszed-e te azt? Szabó Józseftől. A Jézus királysága,

Gulyás Lajostól. Jézus a keresztfán mondott hét szava,
Lang Adolftól. Nincsen halál, Lukács Ödöntől.
Magyar Lexikon 48 és 49. füzet (Crabbe — Czermák). Minden füzet ára 30 kr.
Emlékirat a gyomai ref. templomtér ügyében.
Kiadta a gyomai ref. egyhaztanacs. E 34 lapra terjedő
füzet egy igazan érdekes pör érdekfeszítő leirasa. A
gyomai ref. egyháztól egy elégületlen part, ugy latszik
nemtelen indokokból, elakarta vitatni a templomteret a
varos szamára ; holott e tér 162 év ota az egyház jogos
tnlajdonát képezte. Az áskálódás azonban hajótörést
szenvedett, s most a ref. egyház ismét háborítatlanul
rendelkezik templomtere fölött.
Debrecen város monographiájának kiadatasa mar
csak idő kérdése. A f. ho 6-an egybegyűlt előkészítő
bizottság beható targyalas ala vette az ülés elé terjesztett egyetemes leiras tervrajzát, s megállapította, hogy
a mintegy 50 nyomtatott ívre terjedendő mu két főrészből s 19 szakaszból fog allani. Egyik rész a természeti
viszonyok, másik rész a társadalmi allapotok leírását
fogja magaba foglalni. A történeti rész megiratasának
tervéről az e téren felbukkant s leküzdhetetleneknek
bizonyúlt akadalyok miatt, lemondott a 25-ös bizottság.
Miután ez hatarozatilag is kimondatott, a monographia
szerkesztőjévé dr. Zelizy Dánielt egyhangúlag megválasztottak.
Figyelmeztetés az iskolatanitó urakhoz. A vidéki lapok közt alig van oly jol szerkesztett, mint Boros Mihály ismert népirónk » Fehérvári Híradója* Iranycikkei a gazdászat és nevelés teréről, bármely nagyobb
lapnak díszére valnanak, csaknem minden száma hoz az
1848—49-diki nehéz napokból megható rajzokat, tarcajaban komoly és víg beszélyeket, azonfelül figyelemmel
kiséri a világeseményeket, szóval a fővárosi lapok színvonalán all. Mindezt azért mondtuk el, hogy tudjak
meg a tanitó urak, miszerint bar a lap előfizetési ara 6
frt. egy negyedre 1 frt 50 kr., még is Boross Mihály, rnint a
nepnevelés buzgó baratja, iskolatanitok és községijegyzőknek negyedévenként 1 írtért, így egész évre 4 forintért
adja. A kik tehát jó és olcsó lapot akarnak olvasni, közelget az évnegyed, küldjek be 1 forintjukat Fehérvárra
Boross Mihályhoz a hetenként kétszer megjelenő „Fehérvari Híradóra*.
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Személyi hirek. A gyulafehérvari ref. egyházmegye Tokos Sándor vajasdi lelkészt, az egyházmegye
eddigi jegyzőjét egyhangúlag esperessé, Veres Sándor
sárdi lelkészt pedig helyettes jegyzővé valasztotta. —
Mózes Andrást, Révész Imre káplánját, nyirbogáti lelkészszé választották meg. — Sárospatakon főiskolai ifjúsági zeneegylet alakult, melynek elnökévé dr. Ballagi
Géza jogtanár választatott meg. — Az erdővidéki ref.

egyházmegye esperesévé Szász József bibarcfalvi, főjegy- Jób könyvének tíz első fejezetére, az uj szövetségből
zőjévé Zajzon Mihály bardőci lelkészt ismét megválasz- Máté evangyelioma tiz első fejezetére, tekintettel a sytottak ; aljegyzővé egyhangúlag Révajj Pál nagybaconi noptikus evangyeliomokra. A második vizsgára jelentlelkészt kiáltották ki. — Pazar István volt agteleki ref. kezők készítsenek el otthon s hozzak azt el magukkal
lelkész iskei lelkészszé választatott meg, s uj állomását a) Egyházi beszédet 1 Kor. 13, 13 alapigéről, b) Katemar el is foglalta. — Chotvács Herényi Endre budaméri chisatiot a heidelbergi katé 27, 28-dik kérdéseiről, c)
ag. ev. lelkész a bogdani, kecerkosztolanyi, ófalvi, vo- Bibliamagyarazatot János evang. 4-ik részének 1—26
rösvágasi és zsegnyei ev. népiskolák számára ideigl. verseiről. Kívánatos, hogy a lelkészi vizsgákon mindegyik e. megye képviselve legyen kiküldötte altal; a
iskolalatogatóva neveztetett ki.
* Helyreigazításul Kolbenheyer A. lelkész úrnak. vizsgálók pedig eleve jelentkezzenek a püspöki hivatalNem felekezeti elfogultság, hanem minden őszinte s igaz nak A lelkészek felavatása máj. 23-án menend véghez.
A felavatandók szintén eleve jelentsék magukat a püsprotestáns embernek követelése az, hogy a népiskola az
pöki
hivatalnál. Lelkész urak, kiknek segédre van szükegyházé. Nem is mondhatom azt soha, hogy az egyhazségük,
vagy az egyhazak, a melyekben káplán vagy adnak nem volna mulhatlan kötelessége felügyelni az iskominisztrátor alkalmazandó, az esperesi, egyszersmind
lákra. Arról pedig ments Isten, hogy iskolainkat idegen
püspöki hivatalnal tegyenek arra nézve jelentést, kivahatalom rendelkezésére bocsássuk. A tanitói kar azonban
nem idegen hatalom. S az általom javasolt s kül- és natukat is kifejezhetvén az alkalmazandó egyen iránt ;
belföldi tekintélyek altal helyeselt intézménynyel tökéle- viszont segédlelkész urak is nyilatkozzanak alkalmaztatasukra nézve a püspöki hivatalnal.
tesen összefér, hogy az egyház szigorúan ellenőrizze a
:<
nevelés egyháziasságát s vallásosságát. •— Azon kérEgyháztörténelmünk érdekében. Salamon Fedésre : >,melyik elem a legtöbb és legfontosabb az egy- renc évekkel ezelőtt azt az eszmét pendítette meg,
hazban <( , minden igaz keresztyen azt fogja felelni : egyik
hogy történelmünk érdekében igen üdvös volna, ha közsem. Mi mindnyáján papi nemzetség vagyunk. Végre azon ségeink, minden nevezetesebb eseményről, mely a helyallitást, miszerint a tanitó működésének megítélésére ségben történt, krónikás jegyzőkönyvet vezetnének.
legilletékesebb bíró maga a tanitó, hatarozottan fentartom. Községi krónikakkal azóta sem dicsekedhetünk ugyan,
S ezt annal inkább, miután Kolbenheyer úr is elismeri,
hanem, amint a Ker. Magv. legutóbbi füzetéből ertesü"
hogy a tanítóképző tanarok alkalmasabbak lennének
lünk, a kolozsvári unit. collegiumban ezt a hasznos muniskolavizsgálókul, mint a lelkészek, l'edig bizonyosan kát már rég ido óta gyakorolják. A collegium seniorailesz tudomása azon törekvésről, miszerint tanítóképző
nak u. i. eleitől fogva egyik kotelességök volt feljetanárokul képzett és gyakorlott elemi tanulók alkalmaz- gyezni a collegiumot érdeklő minden eseményt a/ úgytassanak. Ha a tanitó alkalmas a tanársagra, a tanar a nevezett s Fasciculus rerum Scholasticarumba/ A senitanfelügyelőségre, úgy a tanitó is alkalmas egyszersmind orok nagy része pontosan teljesítette e föladatat, úgy
a tanfelügyelőségre is. — Szerény cikkem egyaltalaban hogy a fasciculusok 1834-ig iv-rétu 10 vastag kötetre
nem a lelkészi kar ellen, hanem egyedül csak egyhazunk : szaporodtak, melyek némelyike 400 ivet is foglalt maiskolaügye érdekében volt irva. Ismételve ajanlom mind- gúban. Bejegyeztettek ide mindazok nevei, a kik a colazok figyelmébe, a kiket illet: iskolavizsgálókul
határo- legium vagy a tanulók javara valami aldozatot tettek ;
zott tanférjiakat alkalmazzunk. Sas János.
a partfogok életeseményei, a tanarokra és tanulókra vo* A dunamelléki ref. egyházkerületi elnökseg az natkozó adatok, a tantargyak, iskolai ünnepélyek, koronkénti változások, sőt a kolozsvári es hazai nevezeteévi közgyűlés megnyitását május 22-ikére tűzte ki. A
sebb történetek is. E fasciculusoknak gyakorlati haszmegnyitás előtt azonban, május 19-én, a közgyűlési tarnat is vették. Midőn Szentivani Zsigmondot, a főiskola
gyalas rövidítése s egyöntetű munkalat készítése okáért,
multszázadi egyik legnagyobb joltevojét, éveken at gyöösszeül mindegyik egyházmegyének egy-egy megbízott
törték
azért, mert második neje Suki Zsuzsana állítólag
képviselője, hogy az e. megyei bizottságoknak és gyűharmad izi rokona volt első nejének Suki Juditnak: o a
léseknek a zsinati előmunkálatokra vonatkozó észrevételeit átvizsgáljak, megvitassák s egyeztessék. Ehhez képest kir. táblán az ellene felhozott vad alaptalansagat e fasciculusokbol mutatta ki, be lévén ide vezetve egyebekmindegyik e. megye gyülésileg bízza meg elóadojat, ki az
e. megye nézeteit tolmácsolja a bizottság ülésében s il- közt a Suki család tagjainak születési és halalozasi éve,
valamint a gyermekek és magan-tanitoik nevei is. Másletőleg a közgyűlés előtt. — Május 20. és 21-ikén a
kor meg, midőn 1810-ben a collegium Kis-mezó nevű
tanügyi bizottság tartja szokott évi gyűlését s az e.
helyét el akartak venni : Körmöci rector e fasciculusokkerületi egyetemes tanügyről a beterjesztett adatokbol
ból mutatta ki, hogy azt a helyet mar több mint száz
jelentést készít; tárgyalja a tanügyet a zsinati előmunesztendeje bírja a tanuló ifjúság. Ugyancsak a kolozskálathoz tartózó köznevelési s közoktatási javaslat és az
vári collegiumnal 1800 előtt rectori matriculak is vezetegyetemes tanügyi bizottság jkönyve s előterjesztései
alapján. — Ugyanezen napokon fognak tartatni a lel- tettek ; azonkívül a tanulok jobb dolgozatait, nevezetekészi első ésv második vizsgák. Az első vizsgara meg- sebb emberek emlékére tartott beszédeit magokba foglaló u. 11. arca-k. Mindez régi dolog; hanem bizony
jelenendők a szentirati magyarázathoz készüljenek el

nem ártana, ha egyháztörténelmünk érdekében minél
szélesebb körökben újra divatba hoznák a fasciculus,
rectori matricula s az arcák vezetését.
* Jöttünk-mentünk száz forint, koppantó 300 forint, összesen 600 forint ! 1668-ból, abból a régi jó világból, mikor még effajta számadás járta, a „N.-Kőrös"
a következő városi számadást közli: „Schola mester
urunk kihozásakor, a mely bort megittak a döbröcöni
csapszékben exitusra Sóti Szűcs István kezeibe attunk
Szabó Balázsnak 10 for. — Schola mester hozásakor a
mely pénzt embereink Oszmanytól (t. i. Ozmán szolnoki basától) felvettek, erre felvettünk 1 for. 80 dénárt.
1678-ban Mányoki Istvánt Debrecenben küldtem Schola
mesterért, adtunk itthon 7 frtot. Debrecenből Oláh
György urunktól vettünk fel 25 frtot, kinek 5 frtján a
csapiárnak vettünk posztót. Ment az exitusra (a deákok
búcsúvacsorájára) 10 for. Kocsisoknak adtunk 5 for. A
többi mire ment ignoro (nem tudom.)"

* Szerkesztői mondanivalók. N. E. Szatmár megye.
Lapunknak csekély tere nem engedi, hogy egy kötetre
menő védiratot közöljünk; ha legalább kétharmadát elhagyja s úgy küldi be cikkét, szívesen adunk helyet
számára. — Kénytelenek vagyunk hasonlóan tenni Sz. I.
úr érdekes k. ismertetésével is.

ADAKOZASOK.

Az orsz. prot. árvaházra, a felsőbaranyai ref. egyházmegyében gyűlt adakozások kimutatása. Márfai egyház 1 ft., lelkész Farkas Lajos 50 kr., Viszlói egyház I
ft., lelkész Ambrus József 1 ft., tanitó Somogyi Pál 1 ft.,
* Pakson Kopasz Sándor és neje, kik tavai)' 400 Rádi egyház 1 ft., lelkész Paksi Gedeon 50 kr., tanitó
frtot adtak a ref. templomnak orgonára, most ismét Bagaméri Károly 50 kr., Kóróst egyház 30 kr., Ader1000 frtot adomanyoztak az egyháznak ingatlanok, vá- jási egyház 1 frt. Mindszent-bogádi egyház 1 ft., lelkész
Király Imre 50 kr., tanitó Kovács Sándor 20 kr., Mécssárlására.
kei
egyház 1 ft., lelkész Nagy Imre 50 kr., tanitó
* Nagyszerű alapítványnyal tanúsította egyháza
iránti lángoló buzgalmát özv. Szalay Pálné szül. V. Fa- Csath Ferenc 50 kr., Rónádfai egyház 50 kr., Katádragó Zsuzsanna asszony. Nehany hónappal ezelőtt egy fai egyház i ft., lelkész Kovácsi István 1 ft., s. lelkész
elemi iskola építésére Nagy-Kőrösön 6000 frnyi összePeti János 50 kr., Büdösfai egyház 1 ft., Nagy-Peterdi
get adományozott, a miért mind a püspöki hivatal,
egyház
1 ft., lelkész Farkas Emil 50 kr., tanitó Rekettye
mind a minisztérium forró köszönettel fogadott elismerő
leiratait vette. Legújabban, biztos forrásból nyert érte- Pál 20 kr., Nagyvátyi egyház 50 kr., lelkész Báthori
sülésünk szerint, részint az iskolai épület további költ- István 50 kr., tanitó Üveges Sándor 1 ft., Szent-Erzséségeinek fedezésére, részint az oda beállítandó tanitó beti egyház 1 ft., lelkész Boros Péter 1 ft., Tóthkereszfizetésének alapjául, 9000 frtot adományozott, úgy hogy
a nevezett nagylelkű asszonyságnak ezen két rendbeli tűri tanitó Szilágyi István 20 kr., Botykai egyház 50
és már be is szolgaitatott kegyes adománya összesen kr., lelkész Füstös János 50 kr., Kis-peterdi egyljáz 50
kr., tanitó Kecskeméti József 1 ft., Becefai egyház 80
15000 frtot tesz !
kr.,
Dancsházai egyház 1 ft., lelkész Kossá János 1 ft.,
* Gyászhírek. „Juhász Benjáminné szül. Molnár
tanitó
Fazekas József I ft., Tóthkeresztúri 1. leányegyJuliánná úgy a maga, mint testvérei, valamint az elhunyt testvéreinek számos gyermekei és rokonai nevé- ház 50 kr., Okorági egyház 50 kr., Monosokori egyház
ben is — bánatos szívvel tudatja a felejthetetlen hű
50 kr., Kákicsi egyház 1 ft., lelkész Benkő Sándor 1
férj és rokon T. Juhász Benjámin öcsödi nyug. ref. lel- ft. 50 kr., tanitó Füstös Mihály 50 kr., Marócsai leánykésznek f. hó 11-én élete 76-ik, boldog házasságuk 39-ik
évében, tüdőszélhüdés következtében, egy napi szenvedés egyház 1 ft., tanitó Varga Pál I frt., Dr. Foki egyház
1 ft., lelkész Hetessy Viktor 1 ft.,tanitó Bonc István 50 kr.,
után történt halálát. Földi maradványai f. hó 13-án d.
u. fognak a ref. templomban tartandó gyász-istenitisz- Iványii egyház 40 kr., lelkész Kimiti László I ft., tanitó
telet után, örök nyugalomra tétetni." (Necr. kér a Hodos János 50 kr. Selylyei egyház 40 kr., tanitó Zsolszerk.) — Debrecenben f. hó 8-án három derék hit- dos Lajos 50 kr., Bogdásai egyház 40 kr., lelkész Horsorsosunk nyugodott el az Úrban ; Holvay János, szomolnoki nyugalmazott ev. lelkész, élete 68-ik évében, váth József 50 kr., Markóci 1. egyház 50 kr., tanitó
hat heti súlyos szenvedés után elhunyt. Halotti gyász- Ör. Iványos Sámuel I ft. 55 kr., Soósvertikei egyház
tisztességtétele e hó 10-én d. u. előbb a háznál, azután 40 kr., lelkész Kálmán Farkas 1 ft., Zalátai egyház I
a ref. nagytemplomban rövid szertartással ment végbe, ft , Piskói egyház 40 kr., Kemsei 1. egyház 40 kr., Lúmelynek végeztével a boldogultnak földi részei a hatvan- zsoki egyház 50 kr., lelkész ifj. Fejes Sándor 50 kr.,
utcai sírkertbe vitettek örök nyugalomra. Továbbá, Nagy
Pál debreceni ref. főiskolai tanár édes atyja, felsővályi Nagy-Csányi 1. egyház 50 kr., tanitó Fejes Zsigmond
Nagy Sámuel, hites ügyvéd, Szentes város volt főbírája, 50 kr., Kis - Csányi egyház 1 ft., lelkész Iványos Sá84 éves korában meghalván, hűlt tetemei f. hó 9-én muel 1 ft. 50 kr., tanitó Bagaméri Benő 1 frt., Benagy részvéttel kisértettek ki a péterliai temetőbe. sencei egyház 40 kr., Páprádi 1. egyház 50 kr., tanitó
Ugyanott s ugyanaznap hunyt el hosszas betegség után
Kakas Gábor 1 ft., Vaiszlói egyház 1 ft., lelkész Hetessy
Balogh Mihály, a debreceni ref. egyház képviselője. —
Dániel
1 ft., s. lelkész Szivos Károly 20 kr., Vaiszlói
A vértesaljai ref. egyházmegyei tanítótestület Nestora
Aíezey János kajászószentpéteri rektor, élte 88-ik évében ! tanitó Bartha Rudolf 60 kr., Vaiszlói Szabó Antal keelhunyt; 70 esztendeig buzgón oktatta az ifjúságot. — reskedő 1 ft. Hiricsi egyh. I ft., leik. Berki József I ft.,
Barcsi Sándor sárospataki i-ső évi hittanhallgató febr. tanitó Gödör Tóth Pál 50 kr., Vejtii egyház 1 ft., lel25-kén Borzsovan (Beregmegye), 20 éves korában, tükész Bajó Károly 1 ft., Kis Szt. Mártoni egyház 1 ft.,
dővészben elhunyt. Réke poraikra !

lelkész Molnár István i ft., tanító Dúzs Lajos 20 kr.,
Hídvégi egyház 1 ft., lelkész Szűcs János 2 ft., Cuni
egyház 50 kr., Kémesi egyház 1 ft., lelkész Vágó Lajos
1 ft., tanitó Fejes Lajos 60 kr., Piskii leányegyház 1
frt., tanitó László János 50 kr., Szaporca-Tésenfai egyház 2 ft., tanitó Kovács József 1 ft. Ipacsfai egyház
1 ft., lelkész Borbély László 1 ft., Kovácshidai egyház
I ft., lelkész Kovács Sándor I ft., Szerdahelyi egyház 1 ft., lelkész Badic György 1 ft., Csepeli egyház 50 kr., lelkész Bosznai Sándor 2 ft., tanitó Király
Káról)- 50 kr., Csehii egyház 50 kr., lelkész Vámos
Káról)- 1 ft., tanitó Barla Dániel 50 kr., Dr. Palkonyai
egyház 1 tt., lelkész Szabó József 1 ft., tanító Dávid
Lajos 30 kr., Dr. szabolcsi egyház 1 ft., lelkész Bernát
István 1 ft., tanító Hazai Gábor 50 kr., Gordisai egyház
50 kr., lelkész Bálint Mihály 1 ft., tanitó Nemes Sándor
50 kr., Matyi egyház 1 ft., lelkész Szakács Lajos 1 ft.,
tanitó Nyerges Ferenc 50 kr., Harasztii egyház 1 ft.,
lelkész Svarkai Lajos 1 ft., tanitó Lovas István 30 kr.,
Oldi egyház 1 ft., lelkész Beregszászi Gusztáv 1 ft., ta-

l e l k é s z n é l

Bud-stpesten

nitó Kmett Gerő 70 kr., Nagyfalui tanitó Váradi Gyula
30 kr., Nagy-Harsányi egyház 2 ft. lelkész Dömötör
Károly 2 ft., Belvárdi egyház 1 ft., lelkész Héregi József
2 ft., Magyar Peterdi egyház 50 kr., lelkész Kovács Bálint 1 ft., Kis-tótfalui egyház 1 ft., lelkész Máté Balázs 50 kr. Bissei egyház 50 kr., lelkész Nagy István 1
ft., Túronyi egyház 1 ft., lelkész Kerek Sándor 1 ft.,
Gyűdi egyház 1 ft., tanitó Szeremlei Gyula 50 kr., Nagytótfalui egyház 10 kr., lelkész Dányi Gábor 2 ft., KisHarsányi egyház 10 kr., lelkész Hofter Káról)- 1 ft.,
Siklósi egyház 1 ft., tanitó Szűcs Dániel 50 kr., tanitó
Benkő Kálmán 50 kr., Harkányi egyház 1 ft., lelkész
Fábián Mihály 1 ft. Csarnotai egyház 1 ft., lelkész Szentgyorgyi József 1 ft., Garéi egyház 50 kr., lelkész
Mészáros István 50 kr., Szavai egyház 50 kr., lelkész
Cúc Lajos 83 kr. tanitó Tóth István 50 kr., Beremeni
1. egyház 50 kr., tanitó Bozzay István 30 kr., Terehegyi
egyház 1 frt., lelkész Kovács Antal évi rendes tagsági
járuléka 6 frt. Főösszeg 134 frt 58 kr. Kovács Antal
főesperes.

("Váci-iít 7 6 .

s z á m )

kapih-a/tóls::

1. Frigyes katona és az ellenségek, melyek ellen küzdött. Elbeszélés a reformáció
történetéből. Vászonba kötve
60 kr
2. Bibliai kézikönyv, kalauzul a szent irás tanulmányozásához. Készítette Dr. A n g u s
József, a Royal asiatic society tagja. Lelkészek és theologiát tanulók számára. Magyar fordításban 46 ív, diszes földabroszszal. Vászonba kötve . . 3 Irt 80 kr.
3. Krisztus és az irás, irta Dr. Saphir Adolf. Angolból fordította Győry Vilmos. 1879.
Ara, kötve
60 kr. S
Dkg?

E munkák utánvét melletti megrendelésre postán bérmentesen küldetnek meg.
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P A HjüT-Á- Z
Az iglói á. h. ev. f ö g - y m n a s i u m t i á l a jövő tanévben t a m á i ' i
á l l o m á s
betöltendő.
Megkívántatik a mathesis és physikából a tanképesítés főgymnasium számára.
Javadalmak: 675 f. évi fizetés, 40 kmt. tüzelőfa a megfelelő fuvarbérrel s a megillető
tandíj részlet.
A rajztanításra képesítettek előnynyel birnak.
Személyes bemutatás kívánatos.
Csak a hivatalban már állók választatnak véglegesen, különben csak próba évre.
A szükséges mellékletekkel felszerelt folyamodványok f. évi május 15-ig alulírotthoz beküldendők.
Kelt I g 1 ó n márciusban.

Topscher
>

1—3.

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : 2 D r . 3 3 a , l l a . g r i

György,

egyh. felügyelő.
2^©r.

DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapest.

PROTESTÁNS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
SZERKESZTŐK I A D Ó - H I V A T A L,:
VIII, ker. Máriautca 10, sz, 1, em.
fj^T"

T e l j e s

Azon

s z á m ú

küldéssel í hasábos petit sor többszöri beiktatásért
félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij
külön 3 0 kr.
kir. p o s t a h i v a t a l n á l ; helyben a kiadóhivatalban.

pélcLérnyokkiSLl

t. előfizetők, k i k n e k

lejár, a n n a k

A gymnasiumok szervezete.*)

Az

ókor

nyomtalanul,

szolgéilli.a.-t'u.n.ls:-

gymnasiumi

épületei

vagy romokban

elpusztultak

hevernek,

mint az

E p h e s u s , Hieropolis* A l e x a n d r i a

városi gymnasi-

umok. A z o / lDan az j e p h e s u s i n a k

alaprajzából, az

írók t a n ú s á g a s m a g y a r á z a t a szerint, felismerhető

IX,

i mind

A hajdankori görögök,

valamint n a g y o k

és

kitűnők voltak a t u d o m á n y o k mindegyik á g á b a n ,
polgári

m i n d é g

előfizetésök

m e g ú j í t á s á r a f e l k é r e t n e k . "^Mf

törvényhozásban,

Hirdetések dija:

Előfizetési dij:
Helyben házhozhordással s vidékibe postai

és

mind

gymnasiumi

az u d v a r

épület

területe,

a

alakja

s

beosztása,

szabadban

szokásos

t e s t g y a k o r l a t o k helyiségeivel, s é t á n y o k k a l , a nézők

had-

s z á m á r a készült oszlopzatos f o l y o s ó k k a l s színek-

viselésben, h a j ó z á s b a n és k e r e s k e d é s b e n . - - ugyan-

kel együtt. F ü l i s m e r h e t ő k s m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő k

ők m e s t e r e k voltak

az a p o d i é t é r i o n - r u h a r a k t á r , hol az iíjak öltözeteiket

a

intézményeikben,

a

nevelésben

és

iskolázás-

b a n is.

levetetten l e t e t t é k , — a z elaiothesion v a g y aleiptérion,

E részben g o n d j u k , igyekezetök, intézményeik | hol olajjal m e g k e n e t t e k , — a kónisterium, hol finom
o d a irányultak, röviden mondva, ut sit m e n s s a n a

homokkal, kónis behintettek, — az ephébeion, hol

in c o r p o r e sano.

különböző j á t é k o k a t űztek, — a sphairistérion, lab-

A testi nevelés t e k i n t e t é b ő l a
városok k ö z k ö l t s é g e n

középületeket,

görögországi
intézeteket,

dázó t e r e m , — a kóricaeum, hol a fiuk a p a d l á s r ó l
lelógó, f ü g e m a g v a k k a l , olajgyümölcshéjjal,

korpá-

ú g y n e v e z e t t g y m n a s i u m o k a t (mivel itt az ifjakat j val v a g y h o m o k k a l m e g t ö l t ö t t n a g y zsákot (kóyouvot, mez nélkül g y a k o r o l t á k ) állítottak s tartot- rykos) ökölütéssel előre v a g y h á t r a taszigáltak.
tak fenn. E g y e d ü l A t h é n é b ő l h á r o m ily gymna- Az épületben voltak elhelyezve a hideg- és héviz
sium n e v e s e m l é k e m a r a d t fenn. Ezen intézetek

fürdők, a hűtő, e n y h e m e l e g és izzó szoba, frigida-

r e n d e l t e t é s e volt a physikai é l e t e r ő k s t e h e t s é g e k

rium, tepidarium, caldarium.

kiképzése, h o g y a

fiuk

t e s t é n e k tagjai,

a tagok

erői a r á n y o s a n s e g y e z ő l e g kifejtessenek, az ideg e k és izmok szilárdságot, a

testtagok

ügyessé-

nyerjenek,

liogy az

ifjak egyszersmind k e d v e s és kellemes

magatar-

get, r u g é k o n y s á g o t ,

edzést

táshoz, taglejtéshez, mozdulatokhoz s z o k t a t t a s s a n a k ,
mert a g ö r ö g ö k az igaz és j ó mellett m i n d e n k o r
a szépet is k e r e s t é k és követelték.
*) Sajnálom, sőt fájlalom, hogy közleményeim folytonos sorát
félbe kellett szakítanom. Erre egészségi állapotom kényszerített. Denique multa senectutem veniunt incommoda circum. Azonban szándékom, a szerint a mint erőm s egészségem engedendi, a cikksorozatot
bevégezni.
T. P

A g y m n a s i u m felső osztálya a p a l a e s t r a volt,
hol az ifjak a p e n t a t h l o n = q u i n q u e r t i u m b a n

(quin-

q u e artes) g y a k o r o l t a t t a k . Ezek : az ugrás, pályafutás,

birkózás,

ökölviadal, k e r e k

I u t ó b b gerelyvetés.

E palaestrából

tálca {diskos)
kerültek ki s

állottak elő az athleták, kik az olympiai, pythiai,
nemiai,

isthmusi nemzeti

ünnepélyes

közjátékok

alkalmával athlon-dijért v e r s e n y e z t e k , s h a a pank r a t i o n b a n g y ő z t e s e k lettek, a különböző
szerint,

olajág, b o r o s t y á n ,

fenyűsarj

helyek

koszorúval

díszíttettek föl. A nemzet dicsőitette őket, a költ ő k m e g é n e k e l t é k , a szobrászok érc- és m á r v á n y 23

művekben kiábrázolták. Győzelmi pompával kisértettek haza lakhelyökre, a közterhek viselésétől
fölmentettek, megtisztelő ajándékokkal elhalmoztattak, a prytaneumban iinnepies lakomákon megvendégeltettek. Az Olympias - négy évi időköz
egyik játéktól a másikig, időszámitási rend, az ő
nevökkel neveztetett.
/>
Ennyi elég a tulajdonképen
úgynevezett
gymnasiumoknak a görögöknél ismertetésére; s
minthogy ezekről értekezésem folyamában nem
szándékom többé szólani: még csak néhány észrevételt igtatok előadásomhoz.
E l s ő b e n : A testgyakorlati intézeteknek, a
tornázásnak, melyeket a németeknél Guths Muths
és Jahn kezdeményeztek, s melyek korunkban,
mindinkább szaporodnak és terjednek*) a görögök gymnasiumaiknál van kezdete s mintája. A
mi gymnastikai intézeteink ezeknek csak gyarló
utánzása en miniatűré.
Másodszor : A g ö r ö g ö k gymnasiumaiban, hol
az ifjoncok, s palaestráiban, hol az athleták gyakoroltattak, az aliptés, tornamester, társai és segédei anthropologok voltak, kik az emberi test
alkatát, a tagok szerkezetét s arányát, az ideg
rendszert s izmokat jól ismerték, s a tanoncok
testi állapotához, fogyatkozásaihoz, s szükségeihez képest jelölték ki a gyakorlatokat. Nálunk
erre nincs figyelem, nincs g o n d ; egyedül a franciák tornáznak orvosi rendelet szerint. Az aliptés
adott utasításokat a g y a k o r n o k o k n a k az életmódra
és élelmezésre nézve is, mire az átalában képesítve volt, ismervén a tanoncok testi alkatát s
egészségi állapotát.
T o v á b b á a g ö r ö g ö k gymnasiumainak éltető
eleme volt a szülék s a nagy közönség érdekeltsége. Ezek szorgalmasan látogatták a gymnasi*) A gymnastikai szokásos gyakorlatokat — melyekhez számítom
az úszást, lovaglást és vívást — nemcsak ajánlatosaknak tartom az
egészség fentartására s az erők fejlesztésére nézve, az átalános katonai
kötelezettség következtében is, hanem szükségeseknek is úgy az erkölcsi,
mint értelmi nevelés érdekében, mert egy szellemi gyakorlat sem hajtható végre, sem sikeresen, sem m a r a d a n d ó l a g bágyadt vagy beteges
testtel. Az aesthetikai illem s kellem szintén követelik ezaket. Volt
nekem egy jó barátom, B. J., a ki azon időben tanult S.-Patakon,
mikor Kazincy Ferenc ott a vizsgákon megszokott jelenni. Kazincy,
a ki az értelmes és szellemes ifjakat kedvelte és pártfogolta, aesthetikus
is volt, B-t a vizsga után magához hivatta, megdicsérte, buzdította,
végre elbocsátotta azon figyelmeztetéssel; Öcsém, tanulj állni, ülni,
járni ! Es B-ból sálon ember vált. Az okos apa s anya is taníttatják
fiók- és leányukat táncolni, nem azért, hogy tanulják meg a táncfigurakat s táncoljanak, hanem azért, hogy tanuljanak s szokjanak meg
állni, ülni. járni.

umokat s gyönyörködve szemlélték a játékokat s
gyakorlatokat. E részvét élesztése végett a gymnasium épülete s udvartere körül voltak véve
fedett, oszlopzatos folyosókkal, ezek bútorozva
kényelmes ülőhelyek s székekkel a vendégek számára, kik társalgó csoportokká alakultak, a folyosók derék szögletein félkörök, apsis, s bennök
exedrae, társalgási nyílt térek a philosophok számára, künn a szabadban a pálya, stadion a futásra,
szerte térek, stationes, a birkózásra, ökölviadal- és
ugrásra, árnyékos helyek, platanokkal körülültetett sétautak a v e n d é g e k számára.
Végre, g y ö n y ö r k ö d v e bámulom az intézményt
és szokást, miszerint, midőn az ifjak végezték a
gyakorlatokat s munkáikat, pihentek és szünetet,
Gyoh^ tartottak, a philosophok a peristyliumból
leszálltak s az ifjakhoz leereszkedvén, ezek hallatára értekeztek maguk közt vagy vitatkoztak
egymással, sőt az ifjakkal beszédbe bocsátkozván,
a fennforgó t á r g y r a nézve irányukban észrevételeket s m a g y a r á z a t o k a t tettek. A oyohj-ból ered a
schola, iskola, a scholion, rövid jegyzet vagy magyarázat, a scholiasta, a ki rövid megjegyzéseket
tesz vagy ír.
Mégis szép világ volt a régi g ö r ö g világ !
épen ellentéte a mostani Görögországnak.
A gymnasiumnak, melynek a physikai nevelés volt tulajdonkép rendeltetése, átvitetett a neve
hasonlatosság szerint, per analogiam, azon intézetekre is, melyeknek rendeltetése s feladata, a
physikai nevelés mellett, a valláserkölcsi és értelmi
nevelés. Ily értelemben a gymnasium célja a lelki
erők, s szellemi tehetségek nevelése s kifejtése,
Ily iskolának feladata pótolni és kiegészíteni
a családi nevelést; gondoskodni a család által
plántált erkölcsiség es vallásosság növekedéséről;
a növendéknél bizonyos már csirában meglevő
erényeket fejlődésre segíteni; beplántálni a növendékek szivébe az erkölcsi és vallásos alapelveket;
őket igazságszeretet, egyeneslelkűség, szívesség,
szerénység, önmérséklésre, jogosság, szorgalom,
rendtartás, tisztaságra nevelni s szoktatni. Egy
szóval itt gondot kell fordítani az erkölcsi természet művelésére s a jellem képzése s nemesítésére. Legyen e nevelés egyszerre vallásos, erkölcsi és értelmi. Legyen vallásos, hogy annál
bízvástabb legyen erkölcsi; erkölcsi, hogy annál

szabályszerűbben legyen vallasos; ertelmi, az
kölcsiség és vallásosság közös

a

az érzéklést,

figyelmező

ISKOLAÜGY.

az

Válasz az ^Unicum* című cikkre.

érdekéből.

Az értelmi o k t a t á s j a v á r a
érzékeket,

er-

művelni

az észrevevő,

kell

a felfogó,

s megfigyelő t e h e t s é g e t ; ezt a kí-

váncsiság, tevékenység-szeretet s rokonszenv moti\ umai által,
a

képzelem

s

emlekező

tehetséget,

hogy

m e g a d j u k a n n a k a hűséget, t a r t ó s s á g o t , készségés k ö n n y ű s é g e t , az ítélés t e h e t s é g é t ,

a

képzetek

viszonyainak m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e s a z o k n a k összefoglalása által a g o n d o l a t b a n , m e g h a t á r o z á s , összehasonlítás és k ö v e t k e z t e t é s ú t j á n ; az

összefüggő

g o n d o l k o z á s t e h e t s é g é t , a k é p z e t e k szabályos rendezésével a társitási elvek azaz a termeszeti összetartozóság, a h a s o n l ó s á g v a g y analógia és o k i s á g
viszonyát illető m ó d s z e r r e l s fogalmazási g y a k o r latokkal.
N e m k ü l ö n b e n művelni
izlest, jelesen

a

rajzolás

kell az érzelmet
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művészete

által. E z e k ép oly igazán részei t e r m é s z e t ü n k n e k ,
mint m a g a az ertelem ; s ha ezeket o k o s a n míveljük, a tiszta és üdítő szórakozás

által m e g n e m e -

sítjük természetünket. A rajzolás elesíti a s z e m e t
az alak m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e s ügyesíti
annak
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vonja
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mi

a

szépsége
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a nemesebb

maga

ízlést.
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kiválólag illeti az izlést

kezet

végeredményben

eszközt

szórakozásra

s

és

Az

érzelmet.

Az

élvezete
Ízléses

éneklés föltételezi az é n e k b e foglalt érzelem észrevételét s a h a n g o k és szavak

összeillőségének

ismeretét. E művészet k ü l ö n ö s e n hasznos az ízlés
művelésére, miután az ifjúi szívnek

rokonszenve-

zése a h a n g o k k a l c s a k n e m mindenkinél

átalános.

E z e k r e tekintettel kell az értelmi o k t a t á s tárgyait kiválasztani, sorozni,

berendezni

a

gymna-

siumban.
S ezekhez k e p e s t m á r m e g lehet
h o g y a g y m n a s i u m n a k , első sorban,
s

feladata

a

lelki

erők

s

állapítani,

rendeltetése

szellemi

tehetségek

nevelése, kifejtése s művelése.

Minden

s módot, melyet

észtan, neveléstan,

oktatástan,

a

lélektan,

m ó d s z e r t a n nyújt,

a

ismeretet

gymnasiumban,

első rendben e célra kell felhasználni.
Török Pál

Audiatur et altéra pars.

Hogy a biró valamely ügyben helyes és igazsagos
íteletet hozhasson : szükséges, hogy a tárgyát alapjában
ismerje.
A „Prot. Egyh. és Isk. Lap" io-ik szamaban a
felsőzempléni ref. e. m. főjegyzőjétől „Unicum" cim alatt egy
cikk jelent meg, amely fel akarja zúditani a közvéleményt azon „négy ifjú lelkész" ellen, akik a részletes
vagy
fiókértekezletek
beszüntetése tárgyaban, szót
emelni merészkedének.
Minekünk többször lehetett volna alkalmunk és
okunk azt az elkapott szenvedélytől ragyogó tollat a
I közvélemény altal megbamultatni, de egyházi testületünk iránti kíméletből nem tettük azt; és nem tettük
azt még a múlt évi közgyűlésről világgá bocsátott hiányos és hibás, sőt becstelenito közlemény megjelenésekor
sem, házilag szándékozván az efféle bajoknak tőlünk
kitelhető orvosiásat eszközölni. Most azonban, hogy az az
„Unicum," a mely inkább az olvasónak ad dolgot, mint
a fölesdett közvéleménynek, a t. közönség előtt ne csak
latszatilag álljon, hanem lényegében is világos legyen :
nekünk is el kell mondanunk a magunkét, egyelőre
legalabb annyiban, amennyiben főjegyző ur altal incriminalt „Felszólamlás" cimu beadványunk a tanitói részletes vagy fiók értekezletekre vonatkozó része megkívánja ; megjegyezvén előzetesen, miként mi is tiszteletben
tartjuk az országos törvényeket s hatósági rendeleteket. Azonban „a betű megöl, lélek az, amely megelevenít," és nem tehetvén fel a törvényekről s felsőbbségi intézkedésekről azt, hogy azok a nép gyengítését,
megnyomoritását célozzák, sőt azok magok is módot és
alkalmat szolgáltatnak időnkint arra, hogy bajainkon
ott ahol, és úgy a mint lehet segítsünk ; és mert autonomicus egyházi életünk gyakorlati körvonalozásra és
zsinati munkálatokra var: — egyházaink nyomasztó
anyagi helyzete és prot. voltunk tudatában, amaz apostoli tanács vezérszavait követve, hogy : „Mindeneket
megpróbáljátok, a mi jó azt megtartsátok" adtuk be a
kérdéses, következőleg hangzó Felszólamlást : „Mi is
szívvel lélekkel csüggünk a népnevelés ügyén, s a tanítók sorsával és feladatával a tanpályán ösmerkedénk
meg ; de épen azért szólunk a tárgyhoz tüzetesen, megvilágítva azt következőkép :
i-ször. A tanitó fiókértekezleteket természetükben
tekintve, tapasztalás szerint nem mondhatjuk már ma
egyebeknek, mint üres időtöltéseknek; amennyiben
egyiitt-másutt számtalanszor volt már elismételve mindaz,
a mi ottan szóba jöhet, s ahonnan az egyének okulás
tekintetében ugy oszlanak szét, a mint összegyülekezének ;
ezt belátták s nyíltan bevalljak magok azon tanítók is,
akik behatóbban gondolkoznak a tárgy iránt.
2. A tanítók szellemi képzésére több éven at tar-

lattak allami költségen póttanfolyamok, hol mind tudo- vezető, s csakis az egyházakat terhelő intézmény sziinmány, mind tanítási modor eléggé vala elsajátítható.
tettessék be : a gyűlési és egyetemes értekezleti elnökség
3. A mely tanítónak talán még jelenleg is volna együttesen tette inditvanyba, a közgyűlés pedig abban
hivatalos feladatához képest egyben avagy másban fel- a szellemben egyhangúlag hozta meg a határozatot,
akadása: Vannak vidékszerte helyenként jelesebb tani- a mely határozat ellenében, minthogy később némi
tók, kiknek iskolait meglátogathatja, és segíthet magán. zavargások merültek fel: a „négy ifjú lelkész* a leg4. Vannak minden tanügyi szakmaba vágó vezér- közelebb tartott lasztóci egyházmegyei közgyűlés alkalkönyvek, melyek segítségével könnyen eligazodhatni ; mára — amint az fentebb jelezve van — iratilag nyúlt a
csak meg kell azokat szerezni és tanulmányozni.
dologhoz ; és mindamellett, hogy arrra nézve a köz5. Ott van az ingyen kapható „Néptanítók lapja,*
gyűlés hozott ujolag is határozatot : azért mégis csak
mely száz ágban oktat és utasit, csak meg kell ren- a „négy ifjú lelkész* a delinquens. Bárcsak ínég valami
delni és olvasni.
nihilista-féle merényletet is ránk fogna a főjegyző úr !
6. Hogy a fiókértekezletek megtartása paedagoZáradékul még annyit: hogy az egyetemes tanígiai szempontból nem lényeges, és annak elmulasztása tói értekezletek egyházmegyénkben is meghagyattak, s
nem szentségtörés: igazolja azon körülmény, hogy a azokat szintén pártolja, és az azoknak megtartásával
fiókértekezlet másutt is, például az alsó-zempléni ref. jaró egyházi költekezések eszközlésére továbbat is teljes
egyházmegyében be van szüntetve ; — a római és gö- készséggel ajánlkozik
rög kath. egyházakban pedig gyakorlatba sem volt
véve.
A négy ifja lelkész.
7. A fiókértekezletek tartasának szükségtelensége
mellett bizonyít az is, hogy a magyarországi reformált
egyház és 1879. évi sept. hó 10—13. napjain DebreÉszrevételek
cenben tartott egyetemes konvent bizottságának tan- Somogyi Géza úrnak »A valla's és iskola* cini alatt megügyi „Szabályzatában* az értekezletek tartása szóval
jelent cikkére.
sincsen jelezve.
Somogyi Géza ur e lapok hasábjain: „A vallás
Mindezeknél lógva, midőn mi a fiókértekezleteket és iskola* felirattal közölt cikkében egy fontos kérdést
végleg beszüntetni javasoljuk: tesszük azt azért, mert fejteget; nevezetesen arról értekezik, hogy a népiskoazon intézmény semmi gyakorlati hasznot sem eredmé- lában miben álljon a vallástanítás, és kinek feladata lenyez, s mint ilyen, szegénységgel küzdő egyházaink
gyen ez !
aldozatát nem igényelheti.
Bevezetésül felemlíti azon sajnos jelenséget, hogy
Ha azonban a tanitó urak a fiókértekezleteket tá„napjainkban a tanítóság között* egyre terjed azon
lán még saját költségükre is tartani akarnak : az ellen szellem vagy hangulat, mely a vallást a népnevelésre
semmi szavunk.*
ha nem is károsnak, de mindenesetre feleslegesnek
íme t. közönség, ezek azon pontok, amelyek mi- ' tartja. Somogyi ur ezen iránynyal szemben igen szépen
att az a neki vadult ambitió, bizonyos fajdalmaban, kiemeli a vallásnak fontosságát az emberi életre. Nyilszínlegesen feljajdul és meghúzza ellenünk a vészharan- ván kimondja, hogy : „A vallas teszi az embert emberré.*
got, dobol és sípol; a mely pontok némelyikét, például Szerinte: „általában elmondhatjuk, hogy a vallás nélaz öt elsőt, jobban is kibővithettük volna ; de nem akar- küli ember állat.*
tuk az egyházbeli tanitókart legkevésbbé is kellemetlenül
Mikor cikkíró a vallástanitást nélkülözhetlennek
érinteni; illetékes kívánatra azonban, utólagosan is ké- tartja az iskolában, vele teljesen egyetértek, s meggyőszeknek nyilatkozunk azok kibővítésére; hadd tűnjék ződésem, hogy állítását a társadalom komolyan gonki világosán, hogy azt a „négy ifjú lelkészt,* ez ábrán- dolkodó tagjainak nagy többsége is aláírja.
dos rövidlatásu ideálistakkal szemben sem balnézet,
Azon kérdésre adott válaszát azonban : „minő lesem albuzgóság nem vezette ama felszólamlásra — mint gyen a népiskola vallása !* épen főbb pontjaiban nem
viszketeges cikkező állítja — hanem a gyakorlati téren fogadhatom el és nem hiszem, hogy az ebben jelzett
szerzett tapasztalat s hivatali ügyszeretet.
iránynak Somogyi úr többséget szerezhetne, míg csak
Már ha nyilvánosság elé vitte cikkíró egyházme- meg nem dőlnek rendre a létező egyházak.
gyénk házilag elvégzett dolgát, kár volt ama szerinte
Cikkíró „korunk azon kiválóbb paedagogusaival
világfa szóló „Felszólamlást* egész terjedelmében nem tart, kik »egy altalanos vallastan tanítását, az az oly
közölni; hadd látta volna a közönség, h o g y : „hinc illae vallasoktatást követelnek, melyet egyaránt meghallgatlacrimae* . . . Azonban mi arra ezúttal nem reflectálunk, hat protestáns, zsidó, katholikus.* Elitéli a felekezeti
csak is annyit mondunk még el a kéz alatti tárgy ér- vallásoktatást, mert szerinte, hogy ez : „a vallásosságot
demében, hogy nem igaz, mintha — az „Unicum* sze- az emberi szívben meg nem gyökerezteti — erre legrint — a fiók értekezletek ellen egy évvel ezelőtt Kol- eklatánsabb bizonyíték korunk vallástalansága
*
básan a „négy ifjú lelkész* kezdette volna meg az os- „az eddigi felekezeti vallásoktatás, inkább a vallatromot, mert azt, hogy a fiókértekezlet mint célra nem sos gyűlölet, mint a keresztyén-krisztusi-szeretet magvat

hinté a növendékek szivebe ; inkább a pharizensi felfuvalkodottságot, mint a názáreti alázatosságot tette a
hívek vallásos jellemévé.*
Röviden : Somogyi úr értelmében be keil szüntetni a felekezeti vallásoktatást. Vagyis más szóval,
meg kell vonni a felekezetektől azon jogot, hogy iskolaikban hitvallásaikat tanittatthassák, s a növendékeket
saját egyhazuknak buzgó tagjaiva nevelhessék az altal,
hogy az egyház tanait velük jókor megismertetik, s az
ezekhez való ragaszkodást keblükben fejlesztik.
Midőn Somogyi úr ilyet követel, akkor nem számolt a létező viszonyokkal, az egyház és az iskola közötti kapcsolattal, nem méltatta kellő figyelemre közelebb a protestantismussal még mindig fenyegető nagyhatalomkép szembenálló katholicismus tendentiáit. A
protestáns felekezetek, — hogy csak ezek mellett maradjunk — "ügy áldozatokkal tartják fenn alsó és felsőbb iskolaikat. Ezen iskolák voltak védváraik, leghúbb
szövetségeseik, úgy hogy joggal mondhatjuk, miszerint
legalabb eddig — a protestáns egyhazak és iskoláik
egymásnak kiegészítő részei valának. Már most, ha hitvallásuk tanításának feladásával önmagukat, mint egyházat, kizárnák sajat iskoláikból, akkor egyszerűen nyíltan
bevallanak, hogy az ő hittanaik, a z ó fogalmaik Istenről,
üdvösségről oly veszedelmes mételyek, melyek, megmérgezik az ifjúságnak lelkét, csak a biin s átok előtt
egyengetik az utat és így a kárhozat törvénye felé terelik fellartózthatlanúl az emberi társadalmat.
E vallomással pedig természetesen, bármelyik felekezet tenné, sajat halálos ítéletet irná ala.
Nézzük más oldalról Somogyi úr óhajának, ha ez
teljesülne, következményeit.
Tudva van, hogy a prot. egyház csak akkor veszi
fel az uj tagokat kebelébe, ha már előbb a jelentkezőket sajat hittanaival kellőkép megismertette. E célból
van rendelve az ifjúság szamára a confirmatiói oktatás,
melynek lelkiismeretes teljesítése után az egyház lelkészei által a növendékeket hitvallásukban megerősíti, s
az egyház tagjaiva avatja. Confirmatióban részesülnek a
gyermekek rendszerint 12 — 15 éves korukban. Ugyan
ezen életkor betöltéséig járnak iskolába ; azután a munka
mezejére terve megszélednek. Ha elvennők a protestáns egyházaknak azon jogát, hogy az iskolaztatas ideje
alatt hitvallásukat az ifjúsággal megismertethessék, hogy
hittanaik alapján nevelhessék a növendékeket vallásos
emberekké, a tankötelezettség letelte utan mar hianyzanék az alkalom a mulasztás kipótolására. Az elszéledteket a munka teréről nem lehetne rendes vallási oktatasra
ismét összegyűjteni, különben ez, a mennyiben a hitvallások megismertetése volna célja, Somogyi úr értelmében szükségtelen is. így a növendékek megelégedve
azon vallástanitással, melyet katholikus, zsidó, protest.
egyaránt meghallgathat, egyhazuk tanainak megismerése
nélkül serdülnének fel. Vallási tekintetben egyképen volnanak zsidók, katholikusok, protestánsok; mindenikből
valami, egyikből sem egész. Vallásuk, tegyük fel volna :

egyházuk, felekezetük azonban, melynek megismertetését
az iskola, mint valamely veszedelmet, gondosan kerülte
volt, aképen nem lenne. Hogy követelhetnénk az ily vallásoktatásban részesült egyénektől ragaszkodást az egyház iránt, melynek tanait perhorreskálták előttük?
Hogyan várhatnánk meg tőlük, hogy lelkesülten áldozzanak felekezetükért, s szent hűséggel védjék jogait haláláig, mikor olyirányban neveltettek, a mely szerint a felekezeti vallásoktatás csak bűnt, átkot terem az emberiség szamara? Protestáns egyházunkat híveinek búzgalma s áldozatkész ragaszkodása, mely feltételezi az egyház tanainak ismeretét, tartja fen még mindig. Somogyi úrnak a
felekezeti vallástanítás kiküszöbölését célzó iránya, a
mennyiben tért nyerne, az egyhaziasságot rendszeresen
aláásna, s a protestáns felekezeteknek nem sok ido
múlva teljesen szétbontaná fentartó alapköveit.
Vegyük még figyelembe, hogy a katholicismus soha
semmi áron fel nem adja a felekezeti vallástanitas jogát
az ifjúság körében; inkább kész szembeszállani az egész
világgal s százszor megvívni az élet-halalcsatat. Xe
felejtsük, hogy a nép még tavolrol sem képes azon philosoph gondolkozásra, melynek magaslatáról némely tudósok szánó mosolylyal tekintenek alá a különböző egyházakra. A népnek nem csak vallás kell, hanem a felekezet is, mely őt a hit dolgában is oktassa, vezesse. Ha
mindezen tények dacára a protestáns egyházak lemondanának azon jogról, hogy saját hitelveik szerint oktathassak az ifjúságot a vallás tanaiban, akkor a nép igen
természetesen nem látja az egyházban lelki oktatóját,
vezérét, ki az övéit kis koruktól fogva anyai gonddal
ápolja, tanítja, lassanként meghidegül iranta, elfordul tőle
s lelke szükségérzetétől vonzatva oda megy, hol az
egyházban újra feltalálja a bölcsőtől a sírig" kisérő hu
vezért . . . Vagy is, ha egyhazunk hütclen lesz a vallástanítás terén örökölt feladatához, akkor könnyen kiszámítható azon időpont, melyben az elhagyott protestantísmus tört falain a hóditó katholicismus kitűzi a győzelmi lobogót.
Hogy valami általanos vallastannak hirdetése az
iskolában még sem egészen kielégítő, azt érezni látszik
maga Somogyi úr is, mert először a felekezeti vallásoktatást elitéli ugyan, s azt kívánja, hogy a vallástanitásnak: „ne legyen célja kálomistákat, lutheránusokat
pápistákat, vagy zsidókat nevelni,* alabb azonban ismét
így szól: „Nem mondom, hogy az ilyen vallásoktatás
felekezeti színezetet nem hordhat magán.* Egy részről
tehát karhoztatja a felekezeti hittanitást, másrészről újra
megengedhetőnek tartja. Ez egyszerűen ellentmondás.
Ha az egyház a maga hittanaival megrontja az ifjúságot, akkor zárjuk el feltétlenül a vallástanitástól, ha pedig megengedhetőnek latjuk a felekezeti színezetet, akkor
ne törjünk pálcát felette.
Különben Somogyi ur, miután kizarolag a tanitó
feladataul tűzi ki a vallásoktatast, „még a községi iskolákban is* teljesen céltalanul engedélyezi meg a felekezeti színezetet. Ezen iskolákba ugyanis járhatnak minden

felekezet gyermekei. Vallási gondozásukhoz sajat egyhazaik lelkészeinek semmi közük ; ez a tanitó feladata.
A tanitó lehet p. o. zsidó; ha most ennek megadja Somogyi ur a felekezeti tanitás jogát, úgy minden valószínűséggel, minthogy saját felekezete tanait ismeri legjobban, ennek színezetében nevel pápistát, kálomistát és
lutheranost is. Ha ezen állításra Somogyi úr azt mondaná,
hogy nevetséges, hogy absurdum, én kénytelen volnék
tisztelettel megjegyezni, hogy nem kevesbbé volna nevetséges a vallásoktatás jogát kizárólag gyakorló tanítótól azt követelni, ha ő p. o. katholikus, hogy lelkes
protestánsokat és hitbuzgó zsidókat neveljen ; nem kevesbbé volna absurdum a valástanitás jogától a nevelésterén a lelkészeket eltiltani, aztán a községi iskolának
az egyetlen tanitó vezetése alatt megadni a felekezeti
színezetet.
Somogyi úr szerint a szabadabban gondolkodók követelik az altalános vallastant s tartják a felekezeti hittanitast félre vetendönek. Hogy ezen irány mennyiben
egyez meg a szabadelvíiséggel, az röviden az egyéni
felfogástól függ. En részemről ugy értelmezem a szabadsagot, hogy elismerem mindenik hitfelekezetnek jogosultságát, tisztelem mindeniknek vallastanitasi jogát az iskolaban, és követelem sajat egyházam számara is ugyan ezen
jogot. Hanc veniam damus petimusque vicissim.
Somogyi úr a felekezeti vallásoktatás nyomán csak
bunt és veszélyt lát sarjadzani mint eredményt.
Beismerem, hogy napjainkban sok helyen lankadóban van a hitbuzgalom. Az is tény, hogy a felekezetek egyes tagjai gyakran gyűlöletet, felfuvalkodottságot
mutatnak mások irányában. Más kérdés azonban, hogy
lehet-e mindezért az egyházak hittanát kárhoztatni ?
Vannak szabadon gondolkodó hírneves tudósok,
kik azt állítják, hogy a keresztyénség átka lett az emberiségnek. A merre elterjedt, őrjöngő fanatismussal vérfürdőbe fojtotta a más hitiieket, s az általa elvakított
népek évszázadokon át dühöngtek a szabadság s felvilágosodás ellen, százezrenként gyilkolva le polgártársaikat az eretnekség vádjára. — Bevalljuk ugyan, hogy
a keresztyén vallást sokszor használta vérlázító céljaihoz
takaróul az alacsony önzés, a rajongás ; mindezért azonban nem a keresztyénséget terheli a felelősség, hanem
az emberi gyarlóságot, mely a legszentebbel is visszaél,
s átokká teszi az áldást is. A keresztyén vallás a szeretet vallása; ez felebarátot mutat minden emberben,
s szeretni tanit isteni alkotója példaja nyomán még az
ellenséget is.
Vannak ismét tudósok, kik egyáltalan elitélik a
vallást, mert ez szerintük nem más mint a durva babonanak szülötte, s a lelki tudatlanságnak és vad rajongásnak ápoló dajkája. Bár nem tagadhatjuk, hogy a
babona s a fanatismus igen sok esetben a vallás keblére fonja magát, mint a polyp s annak életerejét rabolja
el táplálékul; mindamellett is, ily kórjelenségektő! eltekintve, Somogyi úrral határozottan azt állítjuk, hogy a

valla s az emberiségre nézve áldás, mert ez teszi az
embert emberre.
így, habar a felekezetek egyes tagjainal is elfogultságot, testvérgyulölséget talalunk, ezért ne kárhoztassuk
az egyház hittanat s annak tanitasat. Mindenik felekezet
jó vallásos embereket akar nevelni. En már számos iskolát latogattam és mindenütt úgy tapasztaltam, hogy
a vallásoktatas központját ezen magasztos valláserkölcsi
parancs képezé : s Szeresd az Istent mindenek felett, szeresd felebarátodat, mint önnön magadat.® Oly iskolát
még sehol nem találtam, mely istentelenséget és embergyiilöletet hirdetett volna.
Ha elismerjük az egyes felekezetek létjogát, a mi
pedig kötelességünk, ha csak a türelmetlenség vádját
nem akarjuk magunkra vonni, akkor meg kell nekik
adnunk a jogot is, hogy a vallásnak hitelveik alapján
tanításával nevelhessenek maguknak lelkes, hitbuzgó tagokat.
Hogy mit ered menyezett közelebb a prot. egyhazban a felekezeti vallástanítás, erre nézve legyen szabad
Somogyi ur adataival szemben nekem is tényekre hivatkoznom.
Az a felekezeti vallasoktatas nevelt a múltban vallásos, buzgó protestánsokat, kik törhetlen ragaszkodasokkal egyházukhoz, végül is kifarasztak az üldözés viharát,
s kivitték, hogy az áltáluk védett dicső elv : a gondolatszabadság előtt, a világ tisztelettel lerakta a fegyvert.
Nevelt lelkes egyhaztagokat, kik önmagukat megadóztatva, összegyűjtött adományaikkal egymásután, rendre
alapították az iskolákat, jótékony alapítványaikkal élesztették a legolcsóbb néposztályban is a tanulas ösztönét,
a tanintézetek aldozatkész ápolásával terjesztették a felvilágosodást. Szóval, ha elfogulatlanul ítélünk, be kell
vallanunk, hogy a prot. felekezetek tagjai évszázadokon
át sok áldozatot hoztak a nép értelmi és erkölcsi neI velésének érdekében. Igaz, hogy a felekezeti hitoktatás
nevelt kálomistát, lutheránust, de midőn ébresztette bennük a közügyek iránti áldozatkészséget, akkor a tarsadalom tiszteletre méltó tagjaivá is avatta őket, s így
használt az emberiségnek is.
Mennyit áldoznak a prot. egyhazak ma is nevelési,
közmivelődési célokra! Hány tanintézetet tartanak fen
az állam gyámolitása nélkül, csupán híveiknek áldozatkész
részvétével! És ezen iskolakban együtt tanulnak az ő
gyermekeikkel : katholikus és zsidó növendékek. Bocsánat : én mind ebben nem latok sem vallásos gyűlöletet
sem felfuvalkodottságot.
Somogyi úr midőn a felekezeti vallásoktatast megtámadja, ismételve ellentmondásba esik akaratlanul is.
Mig feljebb ugyanis azzal vadolja az egyházi hittanitást,
hogy az nem gyökerezteti meg a vallásosságot az emberben, hogy inkább csak a vallásos gyűlölet, mint a
szeretet magvait terjeszti, alabb ismét azt állítja, hogy :
„a vallási és felebaráti szeretetnek szép példáival korunkban is találkozunk, talán gyakrabban mint a régiekn é l / Én azt hiszem, hogy a felekezeti vallásoktatás,

midőn nyomában, a mint az általanosb iskoláztatás folytán mindig- több növendékre kiterjed, csak szaporodnak
a vallás és szeretet példái, akkor még sem érdemli meg
azt a feltétlen kárhoztatást s a kitiltást az iskolából.
Vagy talán az egyház hitoktatása dacára teremnének
csak az erény, a szeretet szép példái ? Ez esetben ismét
nem térhetünk ki azon következtetés elől, hogy minden
felekezet, minden vallás pusztán sorscsapás az emberiség
életében.
Igaz, szép, dicső volna az „egy akol, egy pásztor* magasztos eszméjének mielőbb megvalósulása. Ezen
eszme azonban még oly ideális magaslaton áll, hogy
feléje, csak mint a távol jövőben rejlő cél felé törekszünk.
Nekünk még most számolnunk kell a létező viszonyokkal. Mig esak „rész szerint lesz meg bennünk az ismeset,c< addig mindig lesznek különböző vallások, felekezetek. E viszonyok közt kötelességünk a vallásoktatás által oda hatni, hogy növendékeinkben a vallásos érzülettel együtt fejlődjék a ragaszkodás saját egyházukhoz,
fejlődjék egyszersmind a tisztelet is más hitűek iránt.

lósíthatásától, hogy ezt zsidó és keresztyén egyaránt
hallgathatja. A zsidótól nem követelhetjük azt, hogy
Jézus történetét örömest hallgassa és tanulja; mert különben itt csakugyan megtörténnék az, hogy a mit az
iskola beleoltana a gyermekbe, azt otthon a család hatályosan kiverné belőle.
Röviden: a létező és egyesek által meg nem másítható viszonyok miatt, az „általános vallástannak még
nem jött el az ő órája."
Es ne méltóztassék azt hinni, hogy csak „az u. n.
vallásos túlbuzgók" sürgetik a felekezeti vallásoktatást.
Nem csak a túlbuzgóság, hanem a viszonyok tekintetbe
vételével a komoly gondolkodás is szükségesnek tartja
ezt még jelenleg.
Somogyi úr a vallásoktatást az iskolában határozottan a tanitó számára tartja fel. En is helyesnek tartom,
hogy különösen az alsóbb osztályokban a tanitó vezesse
a vallásoktatást, azon megjegyzéssel, hogy a felsőbb
osztályokban s az ismétlő iskolában a lelkész is teljes
ügybuzgalommal segédkezzék s őszinte részvéttel töreDe nézzük továbbá, mi lenne az az általános val- kedjék a tanítóval egyetértve, a munkát megosztva fejleszteni a növendékekben a vallásos érzést.
lástan, mely a felekezeti hittanitást pótolná ?
Végül még egy szerény megjegyzésem van SoSomogyi úr az „általános vallásoktatás" alapjául
mogyi urnák azon állítására, melylyel Basedowot is
Kehr nyomán a zsidó nép történetét tűzi ki.
Ezen útmutatásra legyen szabad a következőket azok közé sorolja, kik a vallástanítást az iskolára nézve
nemcsak feleslegesnek, hanem károsnak is tartják.
megjegyeznem.
Basedow született 1723-ban Hamburgban, meghalt
Somogyi úr, ezen alap megjelelést, bár nem mondja,
1790-ben
Magdeburgban. Éles eszű, merész gondolkode valószínűleg ugy értelmezi, hogy az ó-szövetségből
vett „bibliai történetek" képezzék az iskolai vallástani- zású reformátor volt a nevelés terén; elvein azonban
tásnál a kiindulási és támpontokat. Annyiban teljesen nagyon is felismerhető a 18-dik századbeli francia tudóegyetértek vele, hogy ó-szövetségi biblia történetek is soknak, különösen Rousseau irányának hatása. O nem
gondosan megválogatva s helyesen magyarázva alkal- zárta ki teljesen az iskolából a vallástanítást, de nem jó
mas segédeszközök lehetnek a vallásos érzés ébreszté- szemmel nézte a felekezeti oktatást. Barátjai azt híreszsére. Mi azonban a keresztyénség talaján állunk, vagy telték róla, hogy az ő célja nem katholikusokat, lutheis az uj szövetség alapján s igy a vallástanitásnál pusz- ránusokat, kálvinistákat, hanem keresztyéneket nevelni.
tán a zsidók történetével nem elégedhetünk meg. Az
Basedow a tanügy terén a lelkészeknek annyit
ó-szövetség önmagában még zsidó álláspont ; a zsidó a engedett meg, hogy ezek „gyülekezeteiknek tanácsot
„választott" nép, a Jehova első sorban nemzeti Isten. adhassanak az iránt, mily módon, mily oktatás utján
Azért a ker. egyházak az ó szövetség mellett nem nél- szerezhetnek gyermekeik kellő ismeretet azon tantétekülözhetik az ujat, sőt épen ez utóbbira helyezik a fő- lekről, a melyek igazak és lényegesek, vagy az egyházi
súlyt. „Nekünk a törvény, az ó-szövetség, a Krisztusra rendszer által ilyeneknek tartatnak."
elvezérlő mesterünk." Az uj szövetségben már sokkal
Szerinte is az állam bizonyos hitvallást megkövetisztább vallási és erkölcsi fogalmakkal, sokkal magasabb telhet a tanítótól, nevezetesen „azon erkölcsileg ártatvilágnézettel találkozunk. Itt az Isten már mindeneknek lan vallás hitét, mely az erényről és bűnről, a halai
szerető atyja, itt „nincs különbség sem zsidó, sem gö- után igazán jutalmazó s büntető bíróról, s a felség és
rög, seni szabad, sem szolga . . között." Ennek foly- törvényei iránt tartozó engedelmességről szóló tanokat,
tán ugy hisszük, jogosult azon állitásunk, hogy az iskolai mint lényeges alkatrészeket magában foglalja. Semminevelésnél keresztyén iskolákban az ó-szövetség mellett féle oktatás nem türetik meg, a mely ezen államvallásszükséges az újszövetségnek ismertetése is, és hogy sal ellenkezik."
Jézusnak szent és példás élete, megragadó hasonlatai,
Igy Basedow nem a vallás ellenségeivel, hanem
példabeszédei, megváltói hivatása csak áldó hatást gya- — Somogyi úrral együtt — az általános vallástant kökorolhat a tiszta vallásos érzés és az ép erkölcsiség fej- vetelőkkel áll egy sorban.-)
lesztésére.
*) Basedownak a nevelés terén híres munkája a következő cím
Ha Somogyi úr a „zsidók története" alatt Jézus
történetét és tanát is értené, akkor ismét elesnék az
általanos vallástanhoz csatolt azon reményének megva-

alatt jelent meg : ,Vorstellung an Menschenfreunde und vermögende
Mánner über Schulen, Studien und ihren Einfluss in die öffentliche
Wohlfahrt. Mit einem Pláne eines Elementarbuches der menschlichen
Erkenntniss." H a m b u r g 1768.

Gyurátz
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K Ö N Y VISM E R T E T É S .
Névkönyv
az erdélyi ev. ref. Anyaszentegyház számára.
IS80. XX111. évfolyam. Ara 50 kr. o. é.
E névkönyv első évfolyama (1858) 55 lap tartalommal és csakis statisztikai adatokat közölve, jelent meg.
A harmadik évfolyamban b. e. Bodola Sámuel püspök
már így it*: »A Verestói György után lcöveticeztett püspökök életrajzát leirni régi szándékovi
s nyomban folytatja Bod Péter smyrnai Polykarpus-át és közli Zágoni
Aranka György, Dézsi Lázár György, Csernátoni Vajda
Péter és Eperjesi Zsigmond püspökök életrajzát ; de az
ősz püspök régi szándéka egészben nem valósult meg ;
mert Keresztes Máté, Abacs János, Bodola János, Antal
János és Bodola Sámuel életrajza iróra és közlésre vár.
A névkönyv néhány évfolyama a statistikai adatok
mellett külömböző, közérdekű kérdéseket vitat meg ; a
hatodik évfolyam már rendszeresen kezdi meg az egyes
tractusokban levő egyházak történetét s ezt a többi
évfolyamok folytatják. A kezünk alatt levő füzet a
Szilágy-Szolnoki tractus történetét folytatva, Zilah város
és egyházközség történetét ismerteti 1780-ig. Szerző a
rendelkezésére álló adatokat ügyesen csoportosítja. Zilah
múltját, küzdelmét, fejlődését tüzetesen ismerteti (1—56
lap), az elésorolt adatok elég élénken tüntetik elé, hogy
Zilah felett is zivataros idők vonultak el ; de az egyház
ma megerősödve hirdeti: Erős várunk nekünk az Isten !
A statistikai adatokból (57—135 lap) olvassuk,
hogy az egyházkerület
anyaszentegyház 543 anya-és
514 leány-egyházzal 329.108 lelket számlál. Iskolába
jár 39.041 tanuló, de a tankötelesek számát tudni nem
lehet, mert hat esperes és a püspöki vizsgálat alatt
levő egyházak lelkészei a szükséges adatokat nem küldték be ; legalabb a kérdőjelek erre engednek kiivetkeztetni. E kérdő-jelek elég setét foltok előttünk is, és
lesznek a késő kor előtt is.
Kár, hogy a névkönyv nem hozza a hazasodtak,
szülöttek, elhaltak kimutatását, ezt legalább tractuson.
ként közleni kellene, és hogy ezáltal a névkönyv terjedelme ne nevelődjék, az egyházi hivatalnokok és egyes
egyházak betűrendes névjegyzékét (136—163 lap) el
lehetne hagyni. Kár, hogy a romaniai egyházakról egy
idő óta, a névkönyv nem emlékezik. Miután ez egyházak az erdélyi egyházkerület hatósága alatt állanak,
szükséges azokat is elésorolni. Celder Márton ezt
bizonyára nem fogja rosz néven venni. Es kár, hogy az
adatok elősorolásában átalában nincs egyöntetűség, a
görgényi és n.-szebeni esperesek részletes kimutatást közölnek ; külömbséget tesznek a diaspora és leány-egyh.
közt; a többi esperes minden községet, hol se tanitó se
egyházi birtok sincs, csak pár lélek, már filiának keresztelnek el; innen van a kimutatás végén: 514 filia.
A névkönyv adatai nem biztosok; a névkönyv
1878 évi adatokkal 1879-ben kerül ki sajtó alól és szól
1880-ra, E visszás helyzeten segítni kell. A névkönyv a

múlt év őszén került a nyomdába s ha nem az 1878
évi állapotot tükrözi, akkor az 1879-ik év bizonyos
részletét tüntetheti fel ; időközben számítni fel az egyhazak népességét felette nehéz és e számítást évről-évre
evidentiaban tartani, még nehezebb. Nekünk nem arra
van szükségünk, hogy mint egy uj regényt, mi hamarabb olvassuk a névkönyvet, hanem arra, hogy valót
nyerjünk mi, és nyerjenek utódaink, kiknek ez adatok
egyházainkról beszélni fognak. Legcélszerűbb lenne az
adatokat a polgári évhez kötni; p. o. az idei can. visitatió beadná az 1879. évi statistikai adatokat: házasultakat, szülötteket, elhaltakat, szaporodást, apadást,
tanköteleseket, tanulókat stb.
Másik kérésünk az lenne, hogy Keresztes Máté,
Abacs János, Bodola János, Antal János, Bodola Sámuel
pöspökök életrajza a névkönyv lapjain tétessék közzé,
mint b. e. Bodola Sámuel tervezte és fele részben meg
is tette. Szerencsére Kolozsvárt lakik a tudós Szabó
Károly, a ki vállalkozna erre, vagy legalább segédkezet
nyújtana; és Bod Péter smyrnai Polykarpusát ujbóljavitva-bővitve- ki kellene adni. Ezzel a m.-igeni temetőben jeltelen hant alatt pihenő Bod Péternek emelnénk
emléket; és eloszlatnék gr. Mikó Imre aggodalmát:
„Ki folytatja az Athenást '. Timhaulest ? Gellius Trarisylvaniust ? Polykarpust
r.

RÉGISÉGEK.
Pécsi Simon biblia fordítása

1634-ből.

A gróf Teleki-család marosvásárhelyi levéltárának
jelenleg rend ezes alatt lévő része több becses kincse
között most került napfényre Pécsi Simon eredeti bibliafordítása is.
Pécsi Simon, pécsi származású, ki Kolozsvárit
tanult, s onnan Szent-Erzsébetre rendeltetett iskolatanitónak s később külföldi egyetemeken képezte magát,
mint műveiből látszik, inkább egyházi pályára. Mint
ügyes, képzett egyén Bocskai István titkára s később
Bethlen Gábor alatt korlátnok volt. A szombatosok
Maros- és Udvarhelyszéken az ő nagybefolyású oltalma
és támogatása alatt terjedtek el. Ezek számára fordította
le Pécsi Sz. Dávid Zsoltárait az eredeti szövegből magyarra és kezdette meg az O-Testamentom lefordítását
is. E fordításról Kemény J., Bod Péter, Benkő, Lugossi,
Szilágyi Sándor és Kővári után csak annyit tudtunk :
„hogy Pécsi öregségében visszatért a ref. vallásra és
meghagyatván kezénél szenterzsébeti jószága, 75 ház
jobbágygyal, annak határáról kimennie nem volt szabad ;
ott a bibliának zsidó nyelvből magyar nyelvre fordításában töltötte idejét s abba is holt belé.*""*)
*) Bod Péter élete és munkái. Irta gróf Mikó Imre l'est. lSíiá.
**) Bod : Athenás 223. lap.

E hiányos adatokat az idő remélhetőlegHassanként
kitisztázza. í g y az előbbi azon pontot is, hogy Pécsinek
Szent-Erzsébet határából kimenni nem volt szabad, kijavította a Pécsi Simon és pokai Sárosi János fiscalis
direcktor által 1639-ben; kiadott okmány, melyszerint ő
Nagysága (a Fejedelem) kegyelmesen (megengedte)*
hogy ez országban, az hová szüksége tartja Pécsi úrnak, szabadoson mehessen, járhasson ; az országon kiviil
pedig az ő nagyságának hire és engedelme nélkül sem
titkon sem nyíltan ne mehessen. 1 )
H o g y "a bibliát a szombatosok számára kezdette
fordítani 1634-ben és nem a ref. vallásra térése után :
mutatja a lefordított szöveg, mely parasákra — szombati
leckékre van felosztva. A következett 1635., 1638. deési és
fehérvári országgyűlések szigorú eljárása és határozatai
a szombatosok ellen, hihetőséggel elvették Pécsi azon
kedvét, hogy a bibliafordítást tovább folytassa a megkezdett irányban ; maga Pécsi is leányával együtt megsententiáztatott a szombatosságért, Deésen, 1638. jul.
12-én.2)
H o g y zsoltárokat is fordított s a szombatosok
énekeskönyvében levő zsoltárok épen tőle valók 3 ) —
Pécsi 1638. febr. 23. Szent-Erzsébeten költ saját kéziratú levele kétségtelenné teszi, melyben vejéhez A n g y a losi Istvánhoz igy ir: »búmban sok gondomban. . . .
elfelejtöttem megírni, az imádkozásra a mint másokat
intőnk, kérőnk b e t e g e k e t : O maga a beteg (leányát
érti) valamint ereje szenvedi Istenhöz esedözzék sírással,
óhajtással. Bizonyos írásban olvastam és sok bizonság
van r ó l a : O magának az betegnek imádsága, zokogása,
sirása előbb halgattatik meg s igenis meghallgattatik.
Azért kegyelmed intse, magától is a mint ereje szenvedi
és a mint tudja, untassa, fáraszsza istenét maga életiért.
És ha tud, annyira tudna, akár az Bogáti soltárából s
akár az én fordításomból az 38, 39, 40, 41-ik soltárokat
imádsága példájára o l v a s h a t j a /
A ref. vallásra visszatért 1639-ben — „isten vénségére kedve ellen is az igazságot megismertette vele<<4)
Megtérése után meddig élt és mivel foglalkozott : arra
még eddig nincs határozott adatunk. Azon 8 darab
eredeti levele közül, melyeket eddig találtam, a legutolsót 1641. okt. 16-án irta Szent-Erzsébeten, s ezt
is, a többieket is mind vejéhez kis-egrestői Angyalosi
Istvánhoz intézte, ki a szombatosságért hasonlóan meg
volt idézve édesanyjával Szigethi Erzsébettel együtt
1638. februárban. 6 ) Halála tehát nem 1640-re esik, mint
Kővári állítja, c ) hanem 1641. végére vagy későbbre.
Az emiitett 8 eredeti levél és a 133 ivből álló
biblia-forditás egy és ugyanazon kéz irása. Ivrétben van
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XCIX— CXXXVIII.

a Teleki-család

levéltárában.

kötve f o g á s o n k é n t ; van 11 fogás, 10—12 iv egy-egy
fogásban. A z első fogás hiányzik egészen, s így a mű
Mózes I. könyve, V-ik része, 14-ik versén kezdődik és
végződik a II. könyv XII. részével. Minden rész vége
után jedzegetések, magyarázatok vannak, melyek néha
még terjedelmesebbek, mint az illető rész, melyre vonatkoznak. í g y pl. a közlendő 41. rész egy ív és a
jedzegetés két iv. Az első könyv végén az á l l : „Mózes
első könyvének magyarázatjának fordításával együtt az
örök áldandó istennek segödelméből vége. Die 28. szept.
1634. Samelysan(?)<<
Tizedik

szombati

lecke (XLI. rész.)

1. Lőn penig két esztendő múlva, Paroh almában
a viz parton állana.
2. És imé a vizből följövének hét szép tettetős
(tetszetős) tehenek, jó kövér husúak és csak ott az ter
pázsinton legelnek vala.
3. É s ime ismét más hét tehenek jövének ki az
folyóvízből, kik rosszaknak és ösztövér husuaknak látszanak vala, kik az más tehenek mellé állának csak
ott a viz parton.
4. Es megh evék a rosz ösztövér husu tehenek amaz
szép hét kövér husu jó teheneket, kin folserkene Paroh.
5. Es elaluván másodszor is álmada : Íme h é t
buzafejek nőttek föl egy szalma szálról, teljesök és
igen jók.
6. E s ismét más hét vékony, napkeleti széltől
megszáraztatott búzafejek fiataloztak ezek után.
7. Es el nyelék az vékony buzafejek az hét kövér
telljes búzafejeket, kinn fölserkenvén Paroh (tetszék, hogy
jedzö) álom ez.
8. Reggelre kelvén lelkében térődik vala, és elküldvén, hivatá Egyptusnak minden Magusait és minden
bölcseit és megbeszélé Paroh nekik az ő almát, de nem
vala, ki azokat Parohnak m e g m a g y a r á z n a .
9. Szóla azért az fő innyaadó Parohnak, mondván :
Magam vétkeit kell ez mai napon megemlítenem.
10. Paroh megharaguván maga szolgáira, engömet
vettetöt vala a főkapitán tömlocében, engömet mondok,
és a fő kenyér sütőt.
11. Mi is álmokat álmodtunk vala mindketten egy
éjszakán, mind én, mind ő, kinek, kinek az ö álmának
értelme és magyarázatja szerint.
12. Es ott vala velünk e g y ifjú zsidó, a fő kapitán
szolgája, annak beszélők megh, és meghmagyarázá nekünk
a mi álmunkat, mind kettőnknek tulajdon álmát megmagyarázván.
13. L ő n penig szintén valamint megmagyaráza,
akképen követközék, mert engömet az én tisztömben
beállata és azt fölakasztatá.
14. Elküldvén azért Paroh, hivata Józsefet kit futva
visznek vala a tömlöc fenekről és megborotválkozván,
(jóh) ruháját változtatván, ugy mene Parolihoz.
15. Monda azért Paroh Józsefnek : Álmot álmodtam
én, és nincsen, ki azt neköm megmagyarázza, én penig
24

34. Es takarítsanak minden élést ez következendő
felőled azt hallottam, mondván : hogy te megérted az
jó esztendőkben és gyűjtsenek (minden) gabonát az Paálmokat, s mégis magyarázod azt.
roli keze alá, minden élést, kit-kit az ő városában és
16. Felele erre József Parolinak, mondván : Nálam
ott őrizzék.
nélkül is az Isten meghfelel Parolinak békességére.
35. E s tartassék minden élés őrizet alatt ez föld17. Ezt mondá Paroli Józsefnek : A z én álmomban
nek az következő éhségnek hét esztendéjére, mely leimé állok vala az folyóvíz partján.
szen E g y p t u s földjében, hogy el ne pusztuljon éhség18. És ime az folyóvízből följövének hét kövér
miatt ez föld.
husu tehenek és szép termetűek és ott a pazsinton le36. És tetszék ez tanács Parohnak és minen szolgelnek vala.
gáinak szömei előtt.
19. És ime más hét tehenek jovének, szegények,
37. Monda azért Paroh az ő szolgáinak : Valljon
ruták, rosszak, ösztövérhusuak igen, olyan rosszakat,
találtatik-e ilyen férfiú, kiben az Istennek lelke lakozzék,
mint azok nem láttam én E g y p t u s földében.
mint ebben r
20. És megevék az ösztövér hét rosz tehenek amaz
38. Es szóla Paroh Józsefnek: minekutána mind
első hét kövér tehenöket.
ezeket teneköd adta az úristen tudásodra, nincsen ér21. És mikor belokben beszármaztak volna, meg
telmesebb, sem bölcsebb tenáladnál.
sem ismerszék rajtok, hogy beléjek származtak volna,
39. T e légy az én udvaromban mindenek fölött
szintén olyan rosz rut állapotban maradván az ő tekintetek, mint ezelőtt, és ezen fölserkenék.
és minden népem az te parancsolatodból tápláltassék
csak az (egy) királyi székömmel legyek n a g y o b b ná22. És ismét látám álmomban : Ime hét búzafejek
ladnál.
nőttek fel egy szalma szálról, teljesek és igen jók.
23. Es ímé más hét száraz, vékony, napkeleti szél40. Mégis monda Paroh Józsefnek : Ladd-e egész
től megfonyasztott buzafejek fiatalozának utánok.
Egyptuson tegödet már úrrá töttelek.
41. Es kivoná Paroh gyűrűjét maga ujjából és ada
24. És elnyelék a vékony buzafejek a hét jó búzafejeket. És meg beszelottem ezöket a Magusoknak, í azt az József ujjában, öltöztetvén ötet bibor ruhákban
de neköm meg nem magyarázzák.
és nyakára arany láncot adván.
42. Es jártatá ötet második maga szekerében és
25. Monda József (erre) P a r o l i n a k : Az Paroli álma
mind egy és a mit akar Isten cseleködni, azt jelöntötte
kiáltják vala előtte: Térdet hajts, térdepeljél Abrek.
meg Parohnak.
Es így úrrá tevé mind egész E g y p t u s országán.
26. Mert az hét jó tehenek, hét esztendők azok.
43. Mondván mégis Paroh Józsefnek: É n vagyok
És ismét az hét jó búzafejek is, hét esztendők azok,
Paroh és tenálad nélkül nem emeli sem kezét sem lámind egy ez az álom.
bát föl egész E g y p t u s földében.
27.- És az hét rosz ösztövér tehenek, kik utóbban
44. És hivá Paroh az József nevét Titkok magyafeljöttenek, azok is hét esztendők, ismét az hét vékony
rázójának és adá neki feleségül az Potiphorát, On fenapkeletiszéltől fonyasztott buzafejek, azok jedzik az jedelmének leányát és így kimene József egész Egypéhségnek hét esztendeit.")
tus országára.
28. Mert ime hét igen nagy bőségü esztendők
45. Vala pedig József harminc esztendős, mikor
jőtiek egész E g y p t u s földére.
Paroh az Egyptusi király eleiben állapittaték és igy in-•
29. És következik azok után hét egész esztendőkig
dula ki József Paroh elől, h o g y eljárna egész E g y p t u s
oly
fenn álló nagy éhség, ki miatt elfelejtetik min- országát.
den azelőtt való bőség E g y p t u s földében és elfogyatja
46. T e r e m t e penig az föld az hét bő esztendőkön
e földet az éhség.
elrejtésre való (bőgabonát.)
30. És nem ismerszik meg a bőség a földön annak
47. És összegyiijte mindenféle élést az hét bő eszaz éhségnek miatta, minek utána az fölötte igennagy
tendők alatt, valami találtaték E g y p t u s földében és taés nehéz leszen.
karitá az élést az városokban, minden város tartoma31. H o g y penig egymásután k e t t ö z t e t ö t t ez az
nyának körülié való mezejének hasznát csak ott önnön
álma Parolinak, azt teszi: hogy el végezott dolog ez
magában takarítván.
az Istennek előtte : és hogy siet is ezt az Isten véghez
48. És takarita József fölötte számtalan gabonát,
vinni.
mint az tengernek fövenye, el annyira, hogy számlál ha32. Most azért keressen (valahol) Paroli értelmes
és bölcs férfiat kit gondviselővé tegyen- (egész) E g y p t u s tatlan vala és száma sem vala.
földén.
49. Józsefnek pedig lőnek két fiai, minekelőtte be33. Cselekedje azt Paroli és rendeljen tisztartokat
követköznek az éhségnek esztendei, kiket szüle neki
az földön és vegyék ötödét (az gabonának) az hét bő
Potipherahnak, On fejedelmének leánya.
esztendőkben.
50. És hivá József első szülöttének nevét: Menasse ;
mert elfelejtette Isten én velem minden nyomorusági*) Károli Gáspár fordítása szerint itt hiányzik egy vers — a
25 ík vers ismétlése.
mat és az én atyámnak minden házát.

51. Az másiknak nevét hivá, E p h r a i m n a k ; mert
elszaporitott Isten e n g e m e t az én n y o m o r ú s á g o m n a k
földén.
52. Eltelének p e n i g az bőségnek h é t esztendei,
kik lőnek E g y p t u s földében.
53. És elkezdetének az éhség esztendei, beforogván a mint József m e g m o n d o t t a vala, és lőn éhségminden földeken, de egész E g y p t u s földében k e n y é r
vala.
54. É s m e g ehözék egész E g y p t u s földe cs kiálta
az n é p Parohra k e n y é r é r t és m o n d a Paroh egész E g y p tusnak : Menjetek Józsethez, a mit m o n d tiinektek, azt
cseleködjétök.
55. E z n a g y é h s é g penig vala mind az egész
földnek szinén és m e g n y i t á József mindenütt, a hol eltétetött g a b o n a vala és (arron) a d a t j a vala az E g y p t u siaknak, és m e g e r o s ö d é k az éhség E g y p t u s földében.
56. E z e n b e n mind az egész föld is E g y p t u s b a n
kezde jóni, h o g y buzat venne Józseftől, mert megerosödék az éhség mind ez egész földön."
Mutatványul egy p á r t ide igtatunk a „jedzegetesök"-ből is. Két esztendő múlva stb. Chald : K é t esztendő
v é g é b e n és a Sidó is t u l a j d o n k e p e n ugy van, de én itt
inkább értelmére néztem.
A vízből följövének
tb. U g y tetszett almaban,
mintha itatasrol jöttek volna föl a folyóvízből, ne ú g y érts,
mintha u g y az vízből j ö t t e k volna föl, noha itt oly a
Sidó ige, h o g y csak szinte az E g y p t u s i Nílus folyóvizet
hija ez n é v v e l mely az egész országon h é t ágazatokban folyván, a mint le száll szörnyű zúgással az A r a b i a
havas kősziklái közül, hova paradicsomból származik
földalatt való vizerekön, osztan térség lévén egész E g y p tus földe, mind emberi ásásokkal szellel vitetik árkokon
és bizonyos íidőben p ü n k ö s d előtt á r a d á s a levén az
egész ország v e t e m é n y i t m e g a z t a t j a és ú g y t e r ö m ez állhatatlanul mindenféle bő g a b o n á t .
A más tehenek mellé állának
stb. Nem nyelték
mindjárást-el az kövér t e h e n e k e t az ösztövérek, mint
szintén, h o g y az n a g y b ő s é g e t nem mindjárt sziikitötte
az éhség.
líét búzafejek stb. A József alma is elómeneteliről
aratott kévékről volt először, ki miatt az b a t t y a i irigykedni kezdöttek. Itt az P a r o h álma is búza fejekkel
van és az József előmeneteli b ú z a g y ű j t é s búza d r á g o d á s a
után lött. A z bölcsesség és szent lélek eleitől fogva ennek utát igy igazgatta.
líét biízafejek egy szalmaszálból
stb. Lássad, ki az
három szóméit vallod az Istenségben, az hét búza fő
egy szalmaszálból, ha t ö b b nem volt háromnál.
Konc

Adatok Kömlei Jé

József.

életéhez.

A „Szükségbéi segitő k ö n y v " fordítója Kömlei
Jánosról a Prot. E g y h . L a p 10-ik számának R é g i s é g e k
rovatában, Kiss K á l m á n úr azt jegyzi meg,
rnikép

„1791-ben nagy-ari lelkész volt, honnan a beregi tractusba m e n t át" stb.
E z t olvasva mulaszthatlan kötelességemnek ismert e m a kezem alatt lévő esperesi levéltárban, hol a reformátió óta B e r e g m e g y é b e n szolgait m i n d e n ref. lelkésznek életrajza rövid vázlatban feltalálható, u t á n n a nézni,
a Kömlei J a n o s r a vonatkozó a d a t o k n a k , s íme azt, a mint
találtam a közügy é r d e k é b e n lemásolva közölni sietek e
következőkben :
„Kömlei J á n o s született 1756. T a n u l t ? ! Beregszászi íslc. rector és káplán 1784—1786-ig. O r d i n á l t a t o t í
„1786. Jul. 18. Kaszoni pap
1786—1789. E k k o r m á s
„tractusba m e n t de visszajött s lett beregszászi
pap
„ 1792— 1796-ig. 1796-ba Assessor. Derceni 1796— 1797-ig
„Munkácsi 1797-től 1 8 0 0 — f 1802 29-ik m a y . Munkácson
„mint 46 éves. Kömlei J á n o s t halála előtt m e g l á t o g a t „van Kömlei Zsigmond esperes, elmente után a b e t e g
„orrán száján e g y r e o n t v á n a vért, nem sokara meg„halt."
„ A beregi tract. altal a felkelt nemesek papjaul
rendeltetett, sok b a j a volt Kis Josef munk. rectral."
„Nője Kiss A n n a munkácsi lakos Kiss Josef lean y a " (Lásd a beregi e. m e g y e e m l é k k ö n y v e 74-ik lapjan.)
H o g y ez a k é r d é s e s Kömlei, kitűnik abból is, h o g y
a beregi tractusból távozasa é p p e n azon évre esik, melyet Kiss K á l m á n úr S z a t m á r m e g y é b e keblezett Kis-ar
községben t ö r t é n t szolgalata idejeül jelez. A z o n b a n
S á n d o r István allitasa e szerint hibás, t. i. nem Bécsben 180i-ben, h a n e m Munkácson 1802-ben halt el.
E z e m l é k k ö n y v b e n 4 Kömleiről van emlités. i-ső
Kömlei Márton szül. 1708, m e g h a l t 1775. s é p t . 15. 1753tól halalaig esperes, az előtt surrogatus esp. 2-ik Kömlei
Mihály szül. 1 7 2 9 , 1 1809. 80 éves k o r a b a n . Kömlei
Zsigmond szül. 1 7 4 9 . 1 1812. mint 63 éves assessor, 1785.
j e g y z ő 1790—1797-, ekkor esperes, haláláig a budai zsinaton követ volt. 4-ik ifj. Kömlei Zsigmond, szül. 1783 f
1838-ban.
5-ik a kérdéses Kömlei János, de h o g y ő ezen
Kömleiektől származik-e ? arról emlités nincs.
E n n y i t az é r d e k l ő d ő k m e g n y u g t a t á s á u l közöl szíves készséggel
Peterdy
Károly,
beregi ref. esperes.

IRODALOM.
Előfizetési f ö l h í v á s Rajzok, elbeszélések és vegyes
dolgozatok
Börne irataiból cimű könyvre. F o r d . L u b y
S á n d o r . B ö r n e m o n d á s a , h o g y a „világ úton v a n , " a
mi korunkra nézve is igazat szól. Széles országút az élet,
melyen l é p t e n - n y o m o n ezer és ezer kikiáltó kínálja boltjának „legfinomabb minőségű" cikkeit „mesés," sőt „nevetségesen olcsó" árakon. S a járó-kelők csak midőn mar
m e g r o n t o t t á k g y o m r u k a t a fuchsinos borokkal, v a g y
sarut vettek, a melynek talpa jó vastag, — c s a k h o g y
24*

p a p i r o s : csak akkor kezdik fürkészni a „szolid cégeket. (< í g y a könyvekkel is. A kinalat n a g y . A közönség
annyi oldalról ostromoltatik, és annyiszor k a p szellemi
élvezet helyett émelygést, v a g y könyvet, u g y a n jó vaskosat — d e mely nem e g y é b betűktől tarka papirosnal,
h o g y most m á r n a g y o n kétkedővé lett s uj műveknél
mindenekelőtt a nevet, a munka cégét tekinti. Ha szolid cég-e t e h á t Börne ? A ki több, mint félszazad óta
egyik „udvari szállító (<-ja a világ két leghatalmasabb
u r a l k o d ó j a n a k : Szellem és Szív ő felségeiknek, kiknek
tekintélye volt az egyedüli, mely előtt meghajolt, annak
„szolid* volta eléggé be van bizonyítva. Igazi R a j n a i t
mért ő, tele francia lunggal s zamattal, s g e r m á n erővel és l a g y s a g g a l ! H o g y importálása altal nyer-e a piac,
az attól függ, váljon n e m szenvedett-e n a g y k a r t a bor
az „átszállítás® altal — s ennek megítélése csak a forditás megjelenése után e j t h e t ő m e g . L u b y úr forditasanak tartalmat k e p e z i k : Emlékbeszéd Jean Paul fölött.
A nok duzzogasaról. A Janus-templom. Az emberekkel
való érintkezésről. Böjti prédikáció a féltékenységről.
Ibykus darvai. Dioptrika. A z erő-művész. A r e g é n y .
A kritikai lakonismusról. O h dore emberek, komikus
világ stb. A könyv, melynek díszes kiállításáról a Franklin-Társulat n y o m d a j a kezeskedik, húsvét előtt fog megjelenni s különösen húsvéti ajándékul is használható. Finom papírra n y o m o t t fűzött p é l d á n y előfizetési ára i frt.,
díszesen a r a n y o z o t t , angolvászonba kötött
példányé
i frt. 80. A z előfizetési pénzek március 25-éig kiildend e n d ő k fordító neve alatt Balassa-Gyarmatra. Előfizethetni B u d a p e s t e n is R á t h Béla urnái (nyúl-utca 26. sz.,
II. ajtó). — G y ű j t ő k n e k 8 p é l d á n y után a forditó e g y
tiszteletpéldanynyal szolgai.
T á b o r s z k y é s P a r s c h zenemű
kereskedésében
B u d a p e s t e n megjelentek : M a g y a r n é p d a l o k zongorara,
n é g y kézre atirta T h e r n Károly. A r a 1 frt 20 kr. E
füzet következő d a l o k a t t a r t a l m a z z a : Békót vertem.
Minden este fuvolázok. Rózsa b o k o r b a n j ö t t e m a világra.
IIa be m e g y e k . Piros piros. F ö s v é n y az én uram szörnyen.
„Miután K ö n y v e s T ó t h Kálmán-nak a „Nazarénusok* ellen irt röpiratának első kiadása p a r hét alatt
elfogyott, szerző fölkéri áltálunk az érdekletteket, h o g y
netaláni megrendelésekkel sietni szíveskedjenek, h o g y a
második kiadásra nézve jókorán tájékozhassa m a g á t . A
röpirat kelendősége szól ennek é g e t ő szüksége mellett.' 1
A b é k é s m e g y e i t a n i t ó - e g y e s ü l e t évkönyve az
1878/79-ik tanévben. B. Csabán, n y o m . Povázsay L .
Közgyűlési j e g y z ő k ö n y v , jelentés az egylet munkásságáról, a pályaműbiráló bizottság jelentése, az egylet
k ö n y v t á r j e g y z é k e (61 műről), a tagok névsora, végül
B é k é s m e g y e földrajza Mihalfi Józseftől, képezik e 34
lapra t e r j e d ő füzet t a r t a l m a t . Különösen érdekes a legutolsó cikk, mely méltó arra, h o g y egész t e r j e d e l m é b e n
külön füzetben lásson napvilágot.
Latin alaktan. Gymnasiumok I. és II. osztalya számara készítette Békési Gyula, g y m n . tanár. Második

kiadas. Debrecen, kiadja ifj. Csathy Karoly. Á r a 1 frt
20 kr. — E m u n k a n e m tartozik a „robotba készült
tankönyv-rémek ® halmazához. Szerző a legjobb forrásokból merített s lelkiismeretes g o n d d a l igyekezett elhárítani, a m a g y a r tanulók elé a latin nyelv tanulása
közben gördülő súlyos akadályokat. A m a g y a r fiúknak
az első idegen nyelv tanulasa kezdetén egyszerre 4
egészen uj dologgal kell megbirkózniok, t. i. a névragozással, a nemekkel, melléknevek vonzatával és a kötige hasznalásával. E nehézségek könnyítése végett
t e h á t a szerző a p r á n k é n t adja elő a m a g y a r n y e l v alkatatói eltérő részeket s pl. a nemekről mindaddig nem
szól, mig a nevek ragozását b e nem végezte. í g y a
tanulas jóval k ö n n y e b b , s mégis alaposabb. Azonkívül
a szerző a nyelvtani szabalyok közlésénél többnyire fölemlíti a m a g y a r nyelv hasonló esetekre vonatkozo törvényeit, mely eljárasa, nemcsak megkönnyíti, h a n e m
lehetőleg értelmessé is teszi a tanulast.
U j m ű . Kik Szepesség fejlődési viszonyai iránt
erdekkel viseltetnek, figyelmeztetnek, h o g y JVeber Samio
munkatársunktól Lőcsén fíaitz b i z o m a n y a b a n e g y m ű ;
„Zipser Geschichts- a. Zeitbilder(<
cini alatt körülbelül I
h ó n a p múlva jelenik meg. E mű kis nyolcadrétben
körülbelől 25 ívre t e r j e d e n d , t ö b b illustratióval lesz ellátva és iskolai viszonyokat is fog tárgyalni.

KÜLÖNFÉLÉK.
* S z e m é l y i hírek. Kozma Ferenc szomotori (zemplcnmegyei) ref. lelkész lakába a múlt héten rablók törtek be s nevezett lelkész uron, — mint sajnalattal ertesulünk — dulakodás közben több, nem életveszélyes, de súlyos sebet ejtettek. A v a k m e r ő tettesek kinyomozására
a szükséges lépéseket m e g t e t t é k , s remélhetőleg kézre
is fognak kerülni, mivel t ö b b corpus delicti áll a hatósag rendelkezésére. — A debreceni főiskolai tűzoltóegylet elnökévé B'ógös Lajos esküdt-felügyelőt választottak meg.
* 1848 márc. 15-ike évfordulóját több helyt n a g y
ünnepélyességgel ülték meg. Zemplénmegyei P e t r a h ó n
a ref. e g y h á z énekkara s t ö b b b u z g ó b b t a g j a n a g y lelkesedést fejtett ki e n a p o n . A reggeli isteni tisztelet
alkalmával halaima m o n d a t o t t a t e m p l o m b a n . Délután a
nemzeti ö r ö m ü n n e p jeléül nemzeti zászlót tűztek ki az
iskola udvarán. E s t e kitűnően sikerült díszlakoma volt
az iskola helyiségeiben. — A szarvasi ev. főgymnásium
önképzőköre felolvasással, ének- és szavalattal egybekötött ünnepélyen áldozott a n a g y n a p emlékének.
A debreceni collegiumból. A főiskolai tűzoltúegglet félévi szünetelése után f. hó 7-én ismét m e g a l a k u l t ;
t é n y l e g e s működésétől azonban ez idő szerint visszavonult, s kizárólag belügyeinek él. — A főiskolai énekkar
a m a g y a r irodalmi önképző-és zeneegylet közreműködésével néhai N a g y József emlékére szokásos ünnepélyét

e hó 5-én t a r t o t t a meg, mely az idén is jól sikerült.
— A becsületszékek
uj alapszabalyai m á r elkészültek, s
a tavaszi e. ker. közgyűlés elé megerősítés v é g e t t alkalmasint beterjesztetnek.
* A sárospataki iőiskolai ifjúság, mint minden évben, úgy az idén is m e g ü n n e p e l t e márc. 15-ke évfordulóját. R e g g e l isteni tisztelet t a r t a t o t t , délután megvolt az ünnepély, az ének- és zenekar közreműködésével
s alkalmi beszéddel, m e l y e t N e m e s F e r e n c j o g t a n á r tartott. E s t e h a n g v e r s e n y n y e l és t á n c m u l a t s á g g a l fejezték
be a kegyeletes ünnepélyt.
A m á r a m a r o s - m e g y e i viski ref. t e m p l o m részére
jelenleg m u n k á b a n lévő, 12 szóllóvaltozattal bíró előljatszó, pedálés, g ó t h stylban készülő teljesen uj o r g o n a
aug. 20-ikaig teljesen elkészül és fel is állíttatik. A paksi
ref. t e m p l o m 8 szolló, és két mellék valtozattal biró
elöljatszo pedalés uj o r g o n á j a pedig, a gőzhajók későn
megindulhatása miatt a húsvéti ú n n e p e k után allittatik teljesen rendeltetese helyere a vallalkozó
Országh
Sándor m. királyi udvari orgona épitő altal.
* M é g e g y h e l y r e i g a z í t á s Sas János urnák. A z
e lap f. évi 5. számában megjelent „Tanítóképző és népiskola* cimii cikkben elég világosan ki volt m o n d v a ,
h o g y a mostani iskolavizsgalók — a kikről cikkiró is
t u d j a , h o g y lelkészek — azért n e m alkalmasok iskolavizsgálókul : mert nem szakemberek, nem j á r t a s o k a
nevelés- és o k t a t á s ü g y terén, s így nem képesek a tanitót megbirálni. Csudálnom kellene annak logikáját, a ki
nem azt olvasna ki a kérdéses cikknek altalam idézett részletéből. E r r e a d o t t válaszomban hangsúlyoztam, h o g y igenis
a lelkészek is jártasok ezen a téren, s a l e g t ö b b esetben
sokkal k é p z e t t e b b e k és sokkal inkább képesek, helyes
és szakértő jelentéseket beadni az iskolákról, mint a
tanitók. — T o v á b b á az iskola az e g y h á z é lévén, s e n n e k
lévén kötelessége iskolai felett felügyelni: közegekíil
erre első helyen csakis lelkészeket alkalmazhat. Mert
elvben igaz, h o g y mi papi n e m z e t s é g v a g y u n k , s a
hierarchiát n e m i s m e r j ü k ; de az is áll ám a valóságban,
h o g y az egyházi ü g y e k n e k mind k é p z e t t s é g ü k r e nézve,
mind hivatalos állásuknál fogva l e g h i v a t o t t a b b intézői a
lelkészek. — Midőn azt állítottam, h o g y iskoláinkat
idegen hatalom rendelkezésére nem b i z h a t j u k : nem a
tanitói karra, h a n e m az allamra g o n d o l t a m — illetőleg
protestáns felekezeti állaspontomat jeleztem. Elismerem,
h o g y v a n n a k kitűnően szakértő n é p t a n í t ó k — m a g a m nak is volt szerencsém ezeknek egyikével t ö b b éveken
át iskolákat látogatni. A z ilyen tanítókat m i n d e n ü t t
ó h a j t a n á m iskolavizsgálókul alkalmazni, de csakis a lelkészek mellett. A lelkésznek ott kell lenni, m e r t ő képviseli az e g y h a z a t , a felekezetet a felekezeti iskolában.
K o l b e n h e y e r Albert, csernyei evang. lelkész.
A francia köztársaság és az u l t r a m o n t a n i s m u s
halálos ellenfelekként állnak szemben e g y m á s s a l . A
francia k a m a r a már 10 h ó n a p j a , h o g y m e g s z a v a z t a a
Ferry-féle k ö z o k t a t á s ü g y i t ö r v é n y j a v a s l a t o t , m e l y n e k a

régibb t ö r v é n y e k szellemével különben is m e g e g y e z ő
szavai szerint, t ö r v é n y e s e n nem e n g e d é l y e z e t t szerzetes
testületek nem vezethetik és g y a k o r o l h a t j a k az o k t a t a s t
a középiskolákban. Közel e g y év óta teljes erejükből
izgatnak e cikkely elleti az u l t r a m o n t á n o k , mely izgatas következésekép, a senatus e cikkelyt az első és
második fölolvasás alkalmával elvetette. L á t v a ezt az
e r e d m é n y t , sokan vannak, kik azt vélik, h o g y kár volt
a francia k o r m a n y n a k a kultúrharcot m e g i n d í t a n i ; de
ezek a t a n á c s a d ó k nyilván n e m b a r á t j a i a köztársaságnak. A jezsuiták és a k ö z t á r s a s á g közt nincs, nem lehet alku : a k ö z t á r s a s á g nem engedheti, h o g y a jezsuiták az ifjúságnak m é g f o g é k o n y keble minden benyom á s n a k k ö n n y e n e n g e d ő tésztájába, a k ö z t á r s a s á g elleni gyűlölet kovászát csempésszék. H a m á s k é p nem
m e g y , régibb t ö r v é n y e k alapjan fogják egész udvariasan kiakolbolítani a jezsuita p e r e p e t t y o t .
* Gyászhír. Péterfi Elek
vadasdi ref. lelkész a
j o b b létre szenderült. N y u g o d j é k békével.!
* Szerkesztői mondanivalók. Sz. I.
Er-Sembjén
és K. P. cikkeit köszönettel vettük, s ha csak lehet, mar
a jövő szamban kiadjuk.

NECROLOG.
V a r t a m m a r hetek ota, h o g y a „Prot. E g y h . és
Isk. L a p * hasabjain valaki a h i v a t o t t a b b a k közül megemlékezzék e g y körünkből örökre eltávozott é r d e m e s
tiszttársunkról ; de mert várakozásom nem teljesült, nekem, az elhunyt egyik b a r a t j a n a k lett kötelességem,
h o g y emlékének pár szót szenteljek, s azt minél továbbra
föntartani igyekezzem. E boldogul kimúlt szolgaja az
úrnak néhai nt. K i s s Adolf, volt kis-soovéi lelkész.
Született 1814-ben Roscsevics helységben, Morvaország briinni kerületében. A t y j a n é h . főt. Kiss Béniámin volt, az akkor ott üresedésben lévő superintendensi hivatal ideiglenes betöltője. K é s ő b b a bécsi korm á n y e hivatalt véglegesen reá a k a r t a ruházni, de ő
előre h a l a d o t t korara s g y e n g e erejére utalva, n e m
f o g a d t a el azt.
„Nem a k a r o m hátralévő n a p j a i m a t megrövidíteni,*
m o n d á fiainak. (Másik fia néh. Kiss L a j o s g y ö m r ő i
lelkész s főesperes volt.)
A boldogult, derék a p j á n a k mindenben h a s o n m á s a
volt. A z k e z d t e m e g nevelését s tanítását, m e l y n e k
f ő t á r g y a — idegen földön élvén, — kedves anyanyelve, a
m a g y a r volt. K é s ő b b tanulasa folytatásara L o s o n c r a
ment, m e l y e t u t ó b b K e c s k e m é t t e l váltott föl, hol akkor
theologiát is lehetett végezni. Innen, bevégezvén tanulói p á l y á j á t , Nagy-Székelyre ment, az akkor ott lévő
főesperes, nt. K e k k Dániel oldala mellé, mint segédlelkész. Mennyire kiérdemelt főnöke szeretetét, azt mut a t j a ennek nyilatkozata, melyet akkor tett, m i d ő n kissoovéi hívek lelkipásztorul hivták e l : s M e g ne bant-

s á t o k / mondá ő s e jó embert,
Isten ellen vétkeztek.*

mert ha ezt

teszitek,

36 évig volt, mint hű lelkipásztor, jó és gonosz
napokban rendületlen tamasza, szerető barátja és atyai
tanácsadója híveinek. Gonosz napokat írtam, mert kijutott neki ezekből is, kivált a forradalom és a pátens viharai idejében.
Bajaiban és örömeiben szerető élettársa, Fitos
Katalin asszony osztozott hosszú időn, majd 36 éven
keresztül. Boldog egyetértésben éltek egymással, számos gyermekük nevelésének terheit viselve. Családját
képezik Kiss Katalin, Kiss Adolf, jelenleg a vadkerti
egyház szeretett lelkésze. Pál, Béla nagy bajomi tanitó,
Karolin, Kornélia, Gábor kereskedő-segéd és Mari; kivülök számos testvér és kiterjedt rokonság siratja az elhunytat.
Halála egész váratlanul érte. Midőn egyik tiszttar sanak, a kis soovéi ev. lelkésznek gyermekét akarta
megkeresztelni, f. évi febr. 2-an, az oltár előtt szélhűdés
érte, melyen orvosai, bar mindent elkövettek, nem tudtak segíteni. Február 8-án a halai kiolta áldásos életét.
Házánál Kármán József verbászi lelkész, a templomban Karmán Pál baranyai főesperes, Jer. próf. 3. "15
nyomán, a temetőben a kis-soovéi ev. lelkész vettek
végbúcsút a boldogulttól, kinek tetemeit közelről és
távolról összesereglett nagy néptömeg kisérte örök nyugovó helyére.
A boldogult ritka tulajdonokkal megáldott ember
volt, melyeknek szelid bánásmódja, nyugodt viselete,
türelme adott fényes kifejezést. Hivatalát lelkiismerete-

sen töltötte be, szabad órait^pedig egyetlen, atyjától
öröklött szenvedélye, a gyümölcstenyésztés foglalta el.
O betöltötte hivatását e földön, legyen tehát közöttünk emlékezete áldott!
S . . . . 11.

ADAKOZÁSOK.
A szegedi ev. ref. e g y h á z részére a felső-baranyai ev. ref. egyházmegyében gyűlt segélyösszeg kimutatása. A z adakozók nevei: Márfai ref. egyház 1 frt.,
Viszlói egyház 1 frt., Rádi 50 kr., Aderjási 50 kr.,
Büdösfai 2 frt., Nagypeterdi 50 kr., Szt. erzsébeti 50 kr.,
Kákicsi 2 frt. 10 kr., Sellyei egyház 10 kr., Békássy
József sellyei lelkész 1 frt., Luzsoki egyház 50 kr., Kiscsányi egyház 1 frt., Hetessy Dániel vaiszlói lelkész
3 frt., Szabó Antal vaiszlói kereskedő 1 frt., Vaiszlói
egyház elöljárói 2 frt. 24 kr., Hiricsi egyház 1 frt.,
Szűcs János hidvégi lelkész 1 frt., Kémesi egyház 2 frt.
4 0 kr., Piski leányegyhaz 1 frt. 42 kr., Szaporca-Tésenfai egyház 5 frt. 50 kr., Csehi egyház 4 frt., Nagyfalusi egyház 1 frt., Kistótfalusi egyház 2 frt. 20 kr.,
Bissei egyház 3 frt. 30 kr., Csarnotai egyház 50 kr.,
Cúc Lajos szavai lelkész 50 kr., Beremendi leány egyház 20 kr., Barta Rudolf vaiszlói tanitó 4 0 kr., Cuni
egyház 1 frt., Összeg 41 frt. 36 kr, A többi kebelbeli
egyházak adományaikat más uton küldték el.
Kovács
Antal, főesperes.

ZAT.
Kisújszálláson a ref. egyh. védnöksége alatt felállítandó kisdedóvó intézet, illetőleg
gyermekkert

részére kisdedóvónői

(gyermekkertésznői)

állomásra

—

következő

feltételekkel

—

pályázat nyittatik.
I. Fizetés:

1) 300 frt készpénz az egyházi pénztárból; 2) tiz köböl buza, tíz köböl árpa az

egyházi magtárból; 3) tiz hold föld (i6oo[H 0 ) a közbirtokosságtól (haszonbérleti értéke ez idő szerint
100 frt); 4) kényelmes lak, konyhakerttel.
II. Kötelesség:

6 0 — 1 2 0 növendék szakszerű vezetése s gondozása

(szükséges

segédletről

maga gondoskodik.)
Kizárólag csak okleveles nők pályázhatnak; kiknek kérvényei, keresztlevéllel, egészségi
bizonyítványnyal s szakképességi, esetleg szolgálati okmánynyal felszerelve, ápril

30-ig a ref. egyh.

elnökségéhez küldendők.
Az állomás legkésőbb május 15-én elfoglalandó.
K i s ú j s z á l l á s , 1880. márc. 15-én.

A ref. egyh. elnöksége.

ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSITO-TARSASAG BUDAPEST.
I. Tííz-,
KIADÁSOK.

Huszonkettedik

I. Tűzbiztosítás

szállítmányévi zárszámla
kr

frt

frt

és jégbiztosítási
1879. j a n u á r

30

Az 1878. évben f e n m a r a d t tartalék függőb e n volt károkért

II. Szállítmány biztosítás.

frt

65,266
45,052
27,670
24,498

22

34,645 j65

197,132

Az 1878. évről áthozott díjtartalék
3 3 7 5 9 3 0 9 • 79 krnyi kötött biztosítások utáni
dijak
252927-22
levonva : törlesztett dijak
8043-03
visszbiztosítási dijak
106301-60
114344-63
32 Az 1878. évben f e n m a r a d t tartalék függőb e n volt k á r o k é r t

116,973

kr

4.091,376

30,355

81

138,582

59

42,010

125,213 ,11
1,508 J71

3 6 3 7 7 9 8 8 - 1 2 krnyi kötött biztosítások utáni
dijak
l e v o n v a : törlesztett dijak
24997.06
viszontbiztosítási dijak
60858.52

51

827,659

85,855

Mérleg-számla

46

756,461

IV. Egyéb bevételek.

131,326
645,281

Beváltott szelvények utáni k a m a t o k
Házak jövedelme és egyéb bevételek

221,451
92,416

kr

7.341,413

38

313,867
5.372,655

1879.

frt
1 Elhelyezett tőkepénzek az első hazai takarékpénztárnál, és m. k. államkincstári pénztár-jegyekben.
860,100
2| É r t é k p a p í r o k :
a) 998000 frt m. földhitelintézeti 5°/ 0
záloglevelek á 95 3 / 4 °/ 0 . 9 5 5 5 8 5 - —
b) 3 3 5 0 0 0 ft m. földhitelintézeti 5i/ 2 °/ 0
záloglevelek á 100«/ o
. 335000- —
c) 1500000 frt kassa-oderbergi vasút
4
arany-kötvények á 94 / 5 °/ 0 1422000 • —
d) 199500 frt kassa-oderbergi vasút
ezüst-kötvények á 7 9 2 / 5 ° / 0
158'.03- —
e) 6 2 7 3 0 0 frt Pest-városi kölcson-kötvények á 9 9 % .
.
.
621027-—
f) Pesti Lloyd-társasági, Prága városi
és olasz alapítványi kötv.
106775*50
a fenti értékpapírok után az év
végéig esedékes kamatok
2 2 8 2 6 ' 3 0 3.621,616
165,903
3 Leszámítolt és egyéb váltók
A társaság házai Budapesten és Prágában
1.500,000
Különféle adósok :
a) Pénzkészlet és maradványok a képviselőségeknél
844,844
b) Maradványok idegen intézeteknél
119,280
Jégbiztosítási osztály folyó számlán
136,276
83,885
Életbiztosítási osztály folyó számlán
9,506
Központi pénzkészlet

dijváltók és kötelezvé3.280,119 frt 76 kr.

210,949

842,317

5 . 3 7 2 , 6 5 5 |01

A következő években lejáró
nyek összege

frt

III. Jégbiztosítás.

637,140
63,796

kiegészítésére

VAGYON.

kr

II. Szállítmány-biztosítás.

III. Jégbiztosítás.

A társasági tartaléktőkének
fordított kamatösszeg
1879. évi nyeremény :

BEVÉTELEK.

Az 1878. évről áthozott díjtartalék a viszontbiztosított rész levonásával és mind e n m e g t e r h e l é s nélkül
1.004,435
A díjtartalék szaporítására külön fordított
összeg
586,835
5 7 6 3 9 6 6 0 2 frt 51 krnyi kötött biztosítások utáni dijak és a folyó évben lejárt
dijkötelezvények
3625071*19
levonva : törlesztett dijak 2 2 7 3 3 0 - 4 5
viszont b i z tosítási dijak 7 2 6 5 2 7 - 3 1
lejárt visszbiztosítási dijkötelezvény
részek .
. 288081-28
1 2 4 1 9 3 9 - 0 4 2.383,132
3.571,255

Kifizetett k á r o k a viszontbiztosított rész
levonásával
Szerzési költségek
A jégbiztosítási üzletet terhelő igazgatási
költségek
Behajthatlan követelések leirása

31-ig.

I. Tűzbiztosítás.

kr

Kifizetett k á r o k a viszontbiztosított rész
1.161,750
levonása után
131,548
F ü g g ő b e n maradt k á r o k tartaléka .
Szerzési költségek a viszontbiztosított rész
290,111
utáni bevétel levonásával
A tűzbiztosítási üzletet terhelő igazgatási
394,693
költségek és a d ó
17,316
Behajthatlan követelések leirása
A következő évek készpénz díjtartaléka a
viszontbiztosított rész levonásával és min1.575,835 41
den m e g t e r h e l é s nélkül

Kifizetett károk a viszontbiztosított rész
levonásával
Függőben m a r a d t k á r o k tartaléka .
Szerzési költségek
A szállítmány-biztosítási üzletet terhelő igazgatási költségek
A következő évek készpénz-dijtartaléka a
viszontbiztosított rész levonásával

üzlet.

1-től december

december

31-én.

TEHER.
frt

kr

Részvényalaptőke : teljesen
befizetett 2 0 0 0 egész rész2000000
vény á 1 0 0 0 forint .
Részvényalaptőke : teljesen
befizetett 2 0 0 0 fél rész1000000-— 3.000,000
vény á 5 0 0 forint
Teljesen kiegészített társasági t a r t a l é k t ő k e
1.000,000
Tűzbiztosítási díjtartalék készpénzben, a viszontbiztosított rész levonásával
és minden
megterhelés
nélkül
1.575,835-41
Szállítmány - biztosítási díjtartalék készpénzben a viszontbiztosított rész levonásával és minden m e g
terhelés nélkül .
3 4 , 6 4 5 - 6 5 1.610,481
131,548
Tűzbiztosítási f ü g g ő k á r o k tartaléka .
45.052
Szállítmány-biztosítási függő k á r o k tartaléka .
232,267
Arkülönbözeti számla
22.053
D u n a p a r t i ház a d ó tartaléka
315,179
Különféle követelések
3,665
E l ő b b i évekről eddig fel n e m vett osztalékok
335,885
Tisztviselők nyugdijalapja
645,281
1879. évi nyeremény

7.341,413
A díjtartalék az 1879. évi nyereményből
emelkedett.
.
. 1.734,481 frt 97 krra.
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üzlet.

Tizenhetedik évi zárszámla 1879. január 1-től december 31-ig
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48,186
110,894
395,262
232,494

19
77
33
95

25,379
96,099
5,529
42,036
6,842
47,914
35,050
19,187
8,965
88,841
2,077

39
08
45
91
71
22
41
10
16
/8
48

1.164,761
6.133,922

93
28

Törlesztett kötvények dija
Visszaváltott k ö t v é n y e k é r t
H a l á l e s e t e k u t á n m e g t é r í t e t t összeg
L e j á r t kiházasítási t ő k é k é r t
Kiházasítási biztosításoknál haláleset következtében díjvisszatérítés
Függőben levő károk tartaléka
Evjáradékokért
Viszontbiztosítási dijak
Bélyegekért
I r o d a i bér, p o s t a d i j a k , n y o m t a t v á n y o k stb
Tiszti fizetések
J ö v e d e l m i a d ó é r t ez évi n y e r e m é n y után .
Orvosi dijakért
Szerzési és d i j b e h a j t á s i k ö l t s é g e k .
B e h a j t h a t l a n k ö v e t e l é s e k leirása
D í j t a r t a l é k ez év végén
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7.298,684

21

267,124

44

7.565,808

65

frt
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frt
5.815,953

69

0 5 1.211,604

90

Mult évi f ü g g ő b e n volt k á r o k t a r t a l é k a
Illetékek
Kamatjövedelem

38
83
85

508,250

06

7.565,808

65

.

92,724
18,965
396,559

1

73
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Mérleg számla 1879. december 31-én.

VAGYON.

frt
Értékpapírok

6.977,061

A Z
Hajós József,
Ormody

B u d a p e s t , 1879. dec. 31-én.

Fuchs
Pec
Vilmos,
életbizt. osztályfőnök

Rudolf,

frt
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ugyanis :
2 0 0 0 0 0 0 frtnyi osztrák-magyar b a n k 5°/ 0 -os zá2.000,000
loglevelei 100 írtjával
1 0 7 3 2 0 0 frtnyi pesti m a g y a r k e r e s k e d e l m i b a n k
1.073,200
6°/ 0 -os záloglevelei 100 írtjával
1 5 0 0 0 0 0 frtnyi m a g y . földhitelintézeti 5«/ 2 ú / 0 -os
1.500,000
záloglevelek 100 írtjával
5 0 0 0 0 0 frtnyi m a g y a r földhitelintézeti
5°/ 0 -os
3
478,750
záloglevelek 95 , írtjával
2 3 6 4 0 0 frtnyi m a g y a r földhitelintézeti 5°/ 0 -os érc
264,768
értékű záloglevelek 112 í r t j á v a l
2 9 1 0 0 0 frtnyi m a g y a r általános földhitel-részvény276,450
társasági 5»/»°/o záloglevelek 9 5 í r t j á v a l .
46,937
1879. é v b e n e s e d é k e s k a m a t o k
184,062
Hitelzálogi k ö l c s ö n ö k
942,442
Kötvény-kölcsönök
210,451
Vezér- és f ő ü g y n ö k s é g e k s m á s o k tartozásai .

TEHER

| kr

5 5 9 3 1 6 8 frt

Díjtartalék
levonva viszontbiztosítási
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J
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Biztossági a l a p
Kiházasítási t ő k é k

4
5

f ü g g ő b e n levő k á r o k t a r t a l é k a
1 >ijleszállításokra
vonatkozó
nyeremények
tartaléka
E l ő r e fizetett dijak az 1 8 8 0 — 1 8 8 8 . évekre
.
.
F e l n e m vett n y e r e m é n y e k 1878. évről
A k ö z p o n t követelése folyó számlán
. . . .
Viszontbiztosító intézetek és mások követelései
1879. évi n v e r e m é n y

n y e r e m é n y e , az
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I G A Z G A T Ó S Á G :
Harkányi
Frigyes,
Lévay
Henrik,
Vilmos,
Ullmann
Károly
Pál,

A felügyelő bizottság-:
Tornyai
Schosberger
Zsigmond,
T

kr

6.360,123-93

I g a z g a t ó
h e l y e t t e s e k :
A j e l e n zárszámlát m e g v i z s g á l v á n , a n n a k egyes tételeit a fő- és s e g é d k ö n y v e k k e l teljesen
m e g e g y e z ő k n e k és a t ö r v é n y b e n s az a l a p s z a b á l y o k b a n m e g h a t á r o z o t t elvek szerint készültnek találtuk. B u d a p e s t , 1880 f e b r u á r 27-én.

Buányánszky

kr

A mult évből á t h o z o t t díjtartalék .
Befolyt dijak : ez évben kiállított kötvények után
153,954
az előbbi é v e k b e n
kiállított k ö t v é n y e k után .
1.041,643
a biztosított t ő k e e m e l é s é r e
fordított nyeremények
16,007

i

Z

.

Vrményi
A

-

T

Frank

Frigyes,

a k ö z p o n t i könyvezés f ő n ö k e .

I f j . Kacvinszky

János,

életbiztositási könyv vivő.

József.

-

Az iglói á. h. ev. f ő g y m n a s i i i m n á l a jövő tanévben t a n á r i
á l l o m á s
betöltendő.
Megkívántatik a mathesis és physikából a tanképesítés főgymnásium számára.
Javadalmak: 675 f. évi fizetés, 40 kmt. tüzelőfa a megfelelő fuvarbérrel s a tTlG^ lllctO
tandijrészlet.
A rajztanításra képesítettek előnynyel bírnak.
Személyes bemutatás kívánatos.
Csak a hivatalban már állók választatnak véglegesen, különben csak próba évre.
A szükséges mellékletekkel felszerelt folyamodványok f. évi május 15-ig alulírotthoz beküldendők..
Kelt I g l ó n márciusban,
TopSCJier
György,
2—3
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos:

e g y h . felügyelő.

IDr. 333.11a.g"i 3>v£ór.

D E U T S C H M.-féle művészeti intézet B u d a p e s t .

PROTESTÁNS

EGYHÁZ! ÉS ISKOLAI LAP.
SZERKESZTŐ-

E l ő f i z e t é s i

és

T e l j e s

Azon
lejár,

L :

s z á m ú

félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij
külön 3 0 kr.
kir. p o s t a h i v a t a l n á l ; helyben a kiadóhivatalban.

pélcLéLnyolckial m i n d é g

t. előfizetők, k i k n e k

annak

H i r d e t é s e k dija:

H e l y b e n házhozhordással s v i d é k r e postai küldéssel 4 h a s á b o s petit sor többszöri beiktatásért

KI A D Ó - H I V A T A
VIII, ker, Máriautca 10. sz. 1, em,
gjjgT"

dij:

megújítására

előfizetősök

felkéretnek.

A gymnasiumok szervezete.
x.

A gymnasium rendeltetése s feladata, mint
mondám, első sorban a lelki erők s szellemi tehetségek nevelése, művelése. Továbbá a középtanodák célja, másod rendben, oktatást adni azon
tantárgyakban, melyeknek ismerete az átalános
műveltségre szükségesképen megkívántatik; vagy
is, a mely tudományos ismeretek szellemi munkákkal foglalkozó egyéneknél, papnál, orvosnál,
mérnöknél, ügyvédnél, törvénytlátó bírónál, tudósok- s tanároknál stb. saját szaktudományukon
kiviil, műveltségük érdekében,
kellők és szükségesek, sőt minden rendű s rangú nevelt embernek kellékei, ki a műveltek rendéhez kiván
tartozni és számíttatni. Tekintsünk ismét a gürügökre vissza.
A nevelő oktatásnak = nctiősia a görögöknél, a különböző korszakok szerint, más-más köre
volt, mely befoglalta az ifjúság nevelésére megkívántató tudományos ismereteket
t'/w/liog
natdsia. A nemzet életdús s teljvirágzatu korában
ily tanulmányok körébe tartoztak a grammatika,
rhetorika, költészet ének s zenével, mathematika
physicával együtt, történelem, bölcsészet. A grammatika magába foglalja az orthoépiát, orthographiát, etymologiát az alaktannal s a szavak származásáról s összetételéről oktatással, a syntaxist,
a prosodiát, rhytmika és metrikával együtt, és a
dialektusok tanát. Az oktatás ezen tantárgyakban
s az innen merített tudományos ismeretek, melyeket

szolgaéiliLa.t"u.:n.k:_

^ P ®

a szabad embernek kiműveltetése végett meg
kellett szerezni, neveztettek lUvd-íoa nctideia, ellentétben a rabszolgák foglalkozásaival = reyvai
fíavavoal- A szabad embernek, ezek szerint a rabszolgák felett, előnye \és dísze az elsorolt tanulmányokban kellő jártasságban állott.
A nevelői oktatás végett afiuaz anyai gond
alól hét éves korában kibocsátottan, rabszolgára
jcaídaytoyog
bízatott, a kinek kísérete mellett s
felügyelete alatt látogatta a nyilvános nevelő tanintézeteket. Eme paideiára nézve igen határozottak voltak Solon törvényei; ezekben meg volt
állapítva, kik s hány évesek legyenek az iskolalátogató fiuk? a gyermek, mely órában köteles
az iskolába menni: hogy a tanítók iskoláikat, a
tornamesterek gymnasiumaikat napfejkelte előtt
fel ne nyissák, napleszállta előtt bezárják; el
volt rendelve a hatóság, mely felügyeljen. E törvények határozatokat tartalmaztak az oktatók szorgalmára nézve a szünidők iránt, a múzsák ünnepeiről az iskolában, Hermes ünnepeiről a palaestrában, a fiuk összejöveteleiről, az encyclikus karokról.
Ezen erőképző gyakorlatok között növekedett föl
a gyermek s fejlett ki az iíjui korra, mikor aztán
a nyilvános életbe kilépett. íme itt van kezdete
s mintája az iskolai tervezetnek a tantárgyakra s
rendtartásra nézve törvény által szabályozva.
A nevelés egészen a szellem lényegére vala
alapítva, nem szigorú, nem gépies képzés volt az,
hanem a természeti erőknek szabadon fejlesztése,
a kitűzött célra. A test és szellem egyiránt képeztetett, miből a szilárd erkölcsiség eredett, mint.
hogy ez egyedül az összes erők legbensőbb összhangzásában gyökerezhetik. Csak a testi s lelki
25

erők egyesüléséből lehet kifej leni azon lelkületnek, mondatokat. De mindaz, amit a rómaiak a tanmelynek magasztos minőségében a férfiú az érzéki ügyre nézve önmaguk alkottak s rendeztek, csak
élvezetet megnemesíti, méltó célokért fáradalmas igen gyarló mű volt: az ő nagyságok e tekintetmunkákra vállalkozik, a szabadságért és hazáért ben a görög szellem és befolyás szüleménye.
a veszélyt és halált is megveti, a szerencsés helyRóma épít. 482. évében, Kr. u. sz. előtt
zetben méltóképen él, a szerencsétlenséget szaba- 272-vel, Tarentum a rómaiak által ostrommal megdon s nemesen tűri. Ily nevelés gyarapítja az er- vétetvén, ezen városból sok görög tudós vitetett
kölcsiséget és vallásosságot, ez képezi a nemes, rabul Rómába, kik ottan a nagyemberek gyerszilárd jellemet.
mekeinek nevelői s tanitóí lettek;* de leginkább
O
A görögök, ezek szerint tanították és becsül- a második pún háború okozta, hogy a görög
ték a tudományokat ideális beesőkért, önmaguk tudósok Rómában megszaporodtak, Siciliából, hol
értékeért, s nem a gyakorlati életben való hasz- ez a háború folyt, számtalan tanult görög menvén
navehetőségök tekintetéből ; mert a tudományos vagy vitetvén Rómába, kik a tudományok iránti
ismeretek a szabad emberhez illők s kellők az szeretetet hamar elterjesztették s közönségessé
általános műveltségre.
tették. Ez esemény hatását s következményét így
adja elő ama régi, Aul. Gellius munkájában olvasható vers:
A görögök után, a régi nemzetek között, a
rómaiak tűntek ki tudománybeli érdemeikre s
hozzánk átjött munkáikra nézve. Szóljunk röviden
ezek tanügyeiről is.
Róma első ötszáz esztendejében a rómaiak,
mondván ismeretlenek voltak a tudományokkal.
A nevelés practice ment, azaz az ifjak egyedül
példák látása s követése és gyakorlás által tanultak. A mire tanítás által jutottak, a grammatika
volt, mely abban állott, hogy megtanultak olvasni
és írni. E végre oskolák = ludi literarum nyittattak. Három féle iskolának találhatni nyomait a
régi rómaiaknál. Első rendbeliek azok voltak,
melyekben a római nyelven olvasás taníttatott,
mely akkor sokkal nehezebben ment, mint ma,
mivel a sorokban a szavak nem külön szaggatva,
hanem folytában írattak egymásután; a második
rendbeliekben az etruriai, a harmadikban a öoöröoO
>

nyelv taníttatott. A grammatika akkor állott elé,
mikor már latin irók támadtak, kiknek munkáiban
a szavak egyforma flexiókkal, declinatiókkal és egyforma terminatiókkal fordultak elő. Ezentúl lett
hivatása a grammatikusoknak a nyelv szabályait
adni elő Cn. Naevius hőskölteményének az első
pún háborúról, Ennius annaleseinek s Lucilius
satiráinak olvasása s fejtegetése közben. Svetonius
szerint, veteres grammatici et rhetoricam docebant.
Az ifjak tanulták még a 12 táblára irott törvényeket, a régi poéták költeményeit, melyekben a
uagy tettek dicsőittettek, tanultak politikai emlék-

P o e n i c o bello secundo Musa pennato gradn
Intulit se bellicosam in Romuli g e n t e m feram.

Erről szólnak Horatius ama versei:
Graecia capta ferum victorem cepit et artes
Intulit agresri Latio.

Érteni kell
alsó Italiát.

pedig nagy

Görögországot

Crates Mallotes, Attalus király követe, állított föl legelőször görög iskolát Róma ép. u
585-ik, Kr. 11. sz. e. pedig 169-ik év táján. Szaporán és sűrűn emelkedtek ezután a többiek és
teljesen erőt vettek a latin iskolákon. Lucius
Plotius volt az első, Cicero gyermekkorában, a
ki latin nyelven kezdett előadásokat tartani. Cicero
erre nézve azt mondja: Ad quem cum fieret concursus et studiosissimus quisque apud euin exerceretur: dolebant idem mihi non licere; continebar
autem doctissimorum hominum auctoritate, qui
existimabant, Graecis exercitationibus ali melius
ingenia posse. Cicerónak Rómában legelső tanítója lett A. L. Archias, kitől a római nevelés
sora szerint elsőben poésist tanult, a rhetorikában
oktatója volt Molo ; majd a görög historicusokat
olvasta és fordítgatta. A philosophiát Philo híres
akadémikus philosophustól tanulta ; a dialektikában
Diodorus stoicus philosophus által gyakoroltatott.
Mindezek görögök voltak. Majd Athenaeba menvén, ott Antiochus Ascalonita híres régi akadémikus philosophustól bölcsészetet, Demetrius Syrustól pedig ékesszólást tanult. Hallgatta Phaedrus

és Zeno epicureus bölcseket is. Átkelvén KisÁzsiába, ott Dionysius Mágnes, Aeschilus Cnidius
és Adramytenus Xenokles, akkor leghíresebb
rhetorok és szónokokkal társalkodott. Utóbb átment Rhodusba, Molohoz, a ki elébb Rómában
tanítója volt s két év multán tért vissza Rómába,
íme egy példa a száz közül, milyen volt a római
ifjak képeztetése, — teljesen görög, kivévén, hogy
Cicero a hazai törvényeket s rendtartásokat
Mucius Scaevola Augur és Mucius Scaevola Pontifex, azon időben leghiresb
törvénytudóktól,
körültök forgolódván, gyakorlatilag tanulta, és
comaedus Rosciustól s a tragicus Aesopustól nyert
oktatást az oratori tagmozgatás és szavalásra
nézve. Az ifjak a latin iskolákban is tanulták a
görög nyelvet, melyet tudniok kellett, mert 17
éves korukban, a toga virilis fölvétele után a
görögországi városokba (Athenae, Antiochia, Massiliaba sat.) küldették, hogy ott a bölcsészetet, a
leghiresb philosophusoktól hosszabb ideig közvetlen, háborítatlanul hallgassák.

noctant nobiscum, peregrinantur, rusticantur;
Ovidius szerint
Adde, quod ingenuas didicisse

fideliter

es

artes

Emollit móres, nec sinit esse feros.

Ismerem a görög és római nevelő oktatas
közötti külömbséget irányára s céljaira nézve. T.
i. a görögöknél tisztán szellemi elemekből fejlettek
ki az elvek, intézmények, foglalkozások s szellemi
műveltség és élvezetre irányultak; a római nevelés mindenben a gyakorlati életre célozott, a szerzett . ismereteknek gyakorlatilag alkalmazására, az
állampolgári hivatásra s tevékenységre. Az irányelvek s életcélok külömbsége
mellett is,j me?maö
o

rad a középiskolák rendeltetése s feladata, miszerint növendékeiket az általános műveltségre képezzék s az ide tartozó tudományos ismeretekhez
juttassák.
Legutóbbi időben a középtanodáknak más rendeltetését találták fel s vitatják a bölcsek. Nem
szólnak a lelki erők s szellemi tehetségek neveléséről, nem az átalános műveltségi képzésről:
Ezek szerint igen természetes, hogy a róma- egyszerűen oda vetik >:>a középiskolák kiválóan az
iak az ey/.r/.Xiog iTaióeia körébe tartozó tanulmá- egyetemre előkészítő tanintézetek/ Ha a gymnasinyokkal foglalkoztak, az általános műveltség meg- umi tanulók számának osztályonkénti kimutatását
szerzése végett. Neve e tudományok összegének | vizsgáljuk; ha a 8-ik oszt. tanulók számát a kezdő
liberales artes, ingenuae literae vagy artes = eXev- osztályok növendékeinek mennyiségével egybe'JeQa 7midet a, mert szabad emberhez illők, ellen- vetjük, s még inkább, ha az érettségi vizsgát
tétben a rabszolgák foglalkozásival, artes sordidae, kiállott itjak számát tekintjük, kik érettségi bizoopera mercenaria, melyek főképen testi munká- nyítványt nyertek, melynek alapján az egyetemre
latokból állottak, külső nyereségre célzattal. Ne- fölvétettek: látni fogjuk, hogy ezen meghatározás
veztettek e tanulmányok studia humanitatis vagy }>a középiskolák kiválóan az egyetemre előkészítő
<:
studia humanitatis et literarum; studiosi humani- tanintézetek a gymn. tanulóknak csak törpe mitatis pedig azok, kik e tudományokkal foglalkoz- noritására alkalmazható. Az pedig ismét más kértak a végett, hogy ezek által a tisztán emberi dés : kellőképen vannak-e gymnasiuinaink berenműveltséget kifejtsék, előidézzék s a szellemi te- dezve a végre, hogy egyetemre előkészítő taninhetségeket s a kedélyt összhangzatosan fokozzák. tézetek legyenek ? Szándékom levén erről utóbb
A. Gellius előadása szerint, nos humanitatem ap- szólani: most elégnek vélem, hogy a gymn. stapellamus eruditionem institutionemque in bonas tistikára utaltam s a kérdést fölvetettem.
artes, quas qui sincere cupiunt appetuntque, hi
sunt vei maximé humanissimi; hujus enim scientiae cura et disciplina ex universis animantibus
uni homini data est idcirco humanitas appellata.
Foglalkoztak pedig a tanulmányokkal nem azért,
mert hasznot hajtanak a kamarára, hanem eszményi beesőkért, mert Cicero szerint, haec studia
adolescentiam alunt senectutem oblectant, secundas res ornant, adversis perfugium et solatium
praebent, delectant domi, non impediunt foris, per-
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Egyháztörténelmi irodalmunk ügyéhez.
Örömmel olvastam e becses lap folyó évi
1 i-dik számában Görömbei úr lelkes felszólalását
a ^magyar protestáns egyháztörténelmi társulat c
ügyében. Érzem, hogy ez ügyben tartozom bizonyos értesítéssel a tisztelt közönségnek s valóban
elhatározott szándékom is volt, e mi tiszántúli
egyházkerületünk most következő tavaszi gyűlését megelőzőleg, szólani valamit nyilvánosan az

ügyhöz; hogy miért épen a jelölt időben: az az
alábbiakból ki fog tetszeni. Most, miután más
oldalról is buzditó alkalom nyilt a felszólalásra,
a legszívesebb készséggel megteszem azt.
A tisztelt olvasó kétségenkivül tudni fogja,
hogy a mult évi november hó 24-dikén egy értekezlet tartatott Budapesten Gróf Lónyai Menyhért elnöklete alatt >;>a magyar protestáns egyháztörténelem megírása érdekében * ; az is általánosan tudva van, hogy ezen egész mozgalom
létrehozója, megindítója és vezetője voltaképen
nem más, mint a protestáns egylet úgynevezett
ötös bizottsága volt. Meghivattam ezen értekezletre én is s személyesen meg nem jelenhetvén,
kézirat gyanánti nyomtatásban küldöttem szét az
illetőkhöz e nagyfontosságú ügyre vonatkozó nézeteimet s ezek folytán egy magyar protestáns
egyháztörténelmi
társulat felállítására vonatkozó
indítványomat. Ezeket sem szükség már itt bővebben illustrálni, miután e becses lap mult évi
48-dik számából színről színre ismerheti azokat a
tisztelt olvasó.
Természetes, hogy az értekezlet lefolyásáról
s eredményéről szóló hírlapi és magán tudósításokat nagy érdekeltséggel vártam s feszült figyelemmel olvastam. Hogy azok miféle hatást gyakoroltak reám s mily elhatározást költöttek fel
bennem, azt szabad legyen egy mult évi december 2-án kelt s egyik igen tekintélyes történettudósunkhoz intézett válaszoló levelemnek néhány
pontjában mutatni be itt is:
>:>Ezen válaszommal azért késtem eddig, mert
be akartam várni nemcsak politikai, hanem különösen a mi saját egyházi lapjaink nyilatkozatait
is ez ügyben. Tegnap már ezek is megérkeztek
s bizony meg kell vallanom, hogy nem kevés
álmélkodással látom, hogy mind az egyházi, mind
a politikai lapok nyilatkozatai mily különböző, sőt
néhol épen ellenkező tartalmúak és irányzatúak
ez ügyben.
Én minden esetre őszinte hálámat nyilvánítom azon férfiak iránt, akik csekély véleményemet figyelembe vették, sőt reám egy igen tekintélyes bizottság elnökségét is ruházták ; s im
mindenekelőtt ez az, amiről, bocsánatkérés mellett
határozottan le kell mondanom, nemcsak azért,
mert már egy év óta folyvást tartó s gyakorta
rohamosan megújuló . . . . fájdalmaim miatt . . .
néha-néha csak egy pár sort is leirni képes nem
vagyok, hanem azért is, mert elnökül állani oly
térfiak élére, akiket magamnál minden tekintetben
különbeknek tartok, tilt a szemérem. Nem vállalnám el ezen elnökséget még akkor sem, hogy
ha a legvirágzóbb
e gö é s z s é go n e k
örvendenék. Mél0
0
tóztassék ezt nevemben, midőn alkalom és szükség lesz reá, kereken és visszavonhatlanul kije-

lenteni. Azt, ami tőlem telik, amig lehet, ezentúl
is szíves készséggel megteszem ügyünkben, most
pedig különösen meg kell jegyeznem, főleg a nagyenyedi Szemle igen érdekes tudósításával szemben,
hogy én, miként 1859-ben Erdősim végszavában
(121. 1.), ugy épen most is, nem oly társulatot
indítványoztam, melynek célja mindvégig csupán
források felkeresése, kiadása s regeszták készítése
lenne, hanem olyat, amelynek épen úgy célja a
monographiák, egyes történelmi rajzok, értekezések stb. létrehozása s majd annak idejében a
hazai egyetemes prot. egyházi történetírás megindítása és foganatba vétele is. Egyszóval: én oly
társulatot óhajtottam, amely felölelje egyháztörténelmünk egész ügyét s a tüzetes munkának csupán megkezdéséül ajánlottam a jegyzőkönyvi
regeszták készítését. Pusztán források kiadására
mi nem fogunk sem munkást, sem különösen
vevőt kapni: 40 — 50 ezer forintocskánk sincs
készen, hogy azt jó remény fejében befektessük
a forrásokba. Szegény Fabó barátunk, mily keservesen panaszolkodott sokszor, különösen okmánytárainak mostoha fogadtatása miatt ! De emlekszem, azt is írá egykor, hogy Klein III-dik kötetére,
az akkor épen utazgatott H. a kiadó, a két magyar hazában nem tudott többet fogni mintegy
20 előfizetőnél! lelenleg még mostohább az idő
s azt mondom, hogy ha valami szép egyetemes
célt s kecsegtető címet adnánk is a társulatnak
s az alapszabály tervezetét a legsikerültebben
elkészítenők is, a nagy közönség előtt ne lépjünk
fel vele mindaddig,
félelem, sőt
o' míg
o az inségtőli
o
immár maga az inség is lenyomva tartja a lelkeket. Semmiféle politikai párthoz nem tartozom,
de határozottan mondhatom, hogy közönségünk
nagy része, velünk papokkal s tanítókkal együtt
aggasztó helyzetben van. Arra, amit egynémelyik
lap említ, hogy t. i. mi köteleztetve vagyunk két
hónap alatt felállítani a társulatot, nincs mit mondani, legfelebb ártatlanul mosolyogni lehet. Általában , ezen egyháztörténelmi mozgalomból is
szomorúan látom, hogy tőlünk magyar protestánsoktól nagyon messze van még az egyetértés,
kölcsönös bizalom és őszinteség országa
Ugy látszik, hogy nekem az egész ügytől télre
kell vonulnom, s jobb előbb mint később. (< stb.
Ily értelemben válaszoltam az értekezlet
eredményéről szóló s hozzám is megküldött hivatalos tudósításra, magának az értekezlet tisztelt
elnökének is. Meglehet, hogy én, a valódinál
sokkal szomorúbb színben láttam a dolgokat.
Nem tehetek róla, de az ügy lényegét tekintve , most is állok fent kifejezett véleményem mellett. Adná Isten, hogy oly boldog és
termékeny idők következnének már erre a szegény magyar hazára, melyekben e mostani nyo-

mórnak, Ínségnek s altalanos elégületlenségnek 1
emlékezete sem elne többé ; adná Isten, hogy
minden protestáns pap és tanitó a mindennapi
feletti aggodalomnak sötét boruja nélkül futhatná
szép és nemes tisztének pályáját; de azt már
ezen őszinte óhajtásom mellett is bajosan hiszem,
hogy mostanában jöhessen oly boldog idő, amelyben
3—4 éven keresztül is fentarthatná magát egy
oly társulat, amelynek célja egyháztörténelmi forrásaink felkeresése, egybegyűjtése, megbirálása,
rendezése, közrebocsátása, kivonatolása, s amely
mindezen célokra semmi egyéb anyagi eszközzel nem rendelkezhetnék, mint tagjainak részvénydijával s a kiadványok jövedelmével. A történelmi források olvasó közönsége mindenütt
igen kicsiny, voltaképen csak magokból az illető
szaktudósokból áll s ugyanazért e téren kiadók
csak tetemes pénzösszeggel rendelkező társulatok
vagy egyesek lehetnek. Legközelebb olvasom a
>> Századok <( márciusi füzetében, hogy a K. Papp
Miklós által kiadott s forrásokat tartalmazó igen
jeles ^Történeti lapok*-nak, három évi fenállás
után azért kellett megszűnni, mert végre csak 3,
azaz három előfizetője maradt. Mily elszomorító
kilátás ez! Azt pedig, hogy a társulati részvényes tagságra, bármi szin alatt s bárki is
kényszeríttessék, vagy hogy egyházirodalmi céljainkra jajveszékelő vásári koldusok vagy ügyes
zsebmetszők módjára szerezzük be a pénzt, —
remélem senki sem akarja közöttünk.
Ami már a monographiákat illeti : azok, hogy
ha a forrásokra támaszkodnak, a történeti igazsághoz mindenben hívek, ha vonzó alakba öltöztetvék s tárgyaik is kellő tapintattal vannak kiválasztva, minden esetre kellemesebb, tanulságosabb, szélesebb olvasó körre számítható s így
bizonyosan sokkal jövedelmezőbb olvasmányok
lesznek mint a puszta források. Meg lehetne indítni a népszerű és rövidebb monographiákat is ;
erősen hiszem, hogy magyar protestáns népünk
szívesen olvasná ezeket s igy ebből is lehetne
biztos jövedelmet várni. Egy szóval, mind a népszerű, mind a másféle monographiák tisztességesen fentarthatnák magukat, sőt tiszta jövedelmet
is adhatnának, s miután a monographiák elvégre
is a forrásokból meritvék s az idők folyamán
azokból vehetnek megujulást és növekedést:
nem természetes-e, hogy ami tiszta jövedelmök
lesz, az fordíttassék az ő szülő- és tápláló anyjoknak, a forrásoknak fentartására és erősbitésére ?
Ezt pedig, csekély véleményem szerint, célszerűen
csak az egész ügyet felölelő egységes társulat
eszközölhetné. Azt is különös hangnyomattal meg
kell még jegyeznem a monographiákra nézve, í
hogy ha azok, nem egy előre kellő részletességgel megállapított egyetemes és összevágó

terv szerint készülnék, hanem tárgyaikra, irányzatukra, terjedelműkre s más tulajdonaikra nézve
egészen vagy részben a szabad tetszésre, a változó körülményekre s a bizonytalan véletlenre
lesznek hagyatva: soha azokból a magyar protestáns egyháztörténelem egységes csarnoka felépülni nem fog, pedig a végcél, amely fele tervés szabályszerüleg munkálnunk kellene, elvégre
még is csak ez. Sajnálom, hogy most nincs időm
csak fővonásokban is felemlíteni, hogy a reformáció első viharos korszaka után egy tudós
theologus irói kör, Matthias F/acius lllyricus vezérlete alatt miként hozta letre néhány évi folytonos munkával a több nagy kötetből álló úgynevezett magdeburgi centur iákat, melyek altal a
protestáns egyházi történetírás megalapittatott.
A kör több tagból állott: volt köztök néhány
ifjú tudós (öreg deák) is; de az egész munkának egyetemes terve, az egyes darabok forrása,
anyagja, terjedelme, alakja, irányzata stb. részletesen meg volt határozva, fokozatos revisión
ment keresztül minden; egyszóval: működtek
olyformán, mint működtek hajdan a munkások
egy góth stylu nagyszerű templom építésénél,
vagy működnek ma, a különfele gyarakban ; öszszevágó egységes terv szerint, egy célra, egyetértve. Magától érthető, hogy mindezek mellett
fentmarad a szabad tér a valódi lángelmek független munkája számára mind a tervek megállapításának, mind a kivitelnek mezején.
En részemről, ezen most említett celt is
egy egységes magyar protestáns egyháztörténelmi társulat altal véltem elérhetőnek; de az en
indítványom nem fogadtatott el; reám oly valami
bízatott, amit én ez időszerint kivihetetlennek tartok, s a mi, bocsánatot kérek, majdnem olyanforma, mintha valakinek ezt mondanák : eredj és
főzz a puszta megszáradt csontokból ebedet! Polemizálni azonban ezúttal teljességgel nem akarok
s nem is fogok, sőt azt mondom, hogy adjon
Isten áldást egyháztörténelmünk kopár mezejénak minden értelmes és jóakaratú munkásaira,
ha szinte én az övéktől egészen küiönböző nyomon járhatok is. Számomra tehát egyéb nem
marad fen, mint az, hogy menjek a magam utján,
S ime e magam
>>
: merre erőm s inaim vihetnek.
útja az, amelyről még néhány szót kell szólanom.
Bármi úton induljunk és haladjunk is egyháztörténelmi működéseink végcélja felé, arról tökéletesen meg vagyok győződve, hogy egyházkerületi jegyzőkönyveinknek s az azokhoz tartozó
iratoknak kellő átkutatása és felhasználása nélkül,
soha még csak türhetőleg is célt érni nem fogunk. Igaz, hogy ezen jegyzőkönyvekben a reformáció korából, sőt általában a XVI-dik szá-

zadbol is nagyon keves bejegyzést találunk; de
hat ki állíthatná azt, hogy egyházunknak csak a
XVI dik században volt élete s csak ennek van
törtenete. Az egyház élt, küzdött, szenvedett és
vérzett a későbbi századokban is, s valóban egyáltalában nem helyes dolog csupán a reformáció
ködös tájékain bolyongani, a későbbi idők törteneteinek pedig hátat fordítani; nem elég csak
a kívülről jövő s külre ható támadásokat s védekezéseket ösmerni, hanem ösmerni kell az egyház beléletének sorsát is minden korszakban.
Arról, hogy a csaták mezején s az országgyűlési
zöld asztalok mellett a mult idők protestáns hősei
miként harcoltak egyhazunk s iskoláink jogaiért,
hogy templomaink s iskoláink miként vétettek el
az üldözők által, hogy mit szenvedtek a szegény
gályarabok s több effélékről, különböző nyelveken már eddig is eleget olvashattunk, ha utána
láttunk emberül; de arról, hogy míg kivül bősz
vihar s hullámok csapkodtak az egyház kicsiny
hajócskáját, mit művelt bent a hajónak szegény
népe, eddigelé még nagyon keveset olvashattunk ;
igenis, mert az egyház belelete múltjának legfontosabb eredeti forrásait, t. i. a jegyzőkönyveket
nem méltattuk kellő figyelemre, holott pedig maga
azon erő, mely a külső halálos támadásoknak,
most nagy hatalommal és diadallal, majd bágyadtan és kétes eredménynyel állott ellene, mindenkor azon benső erőtől volt feltételezve, mely az
egyház beléletét áthatotta és irányozta.
Az előadottak alapján arról is meg vagyok
győződve és pedig most már inkább, mint valaha,
amit ezelőtt tizenkét évvel a levéltárakról irott
kis munkámban mondék, s amit Görömbei ur,
igen helyes tapintattal mottóul idéz, hogy t. i.
magyar reformált egyházi történetN)ha van a
írásnak jobb jövendője, ezt a levéltárak rendezésének, ép és használható állapotba helyezésének
meg kell előznie^, s ime én részemről, épen azért
tehetek most már nyilvánosan is némi Ígéretet
afelől, hogy a következő évek alatt, \ia Isten segel, egy kissé erélyesebb lendítést fogok tenni
egyháztörténelmünk ügyén, mert a tiszántúli egyházkerületnek gondviselésem alatti levéltára, immár azon helyzetbe van hozva, hogy nemcsak
azt meg tudom mondani, hogy mi van és mi
nincs benne, hanem a meglévők közül azt, ami
kívántatik, minden nagy fáradság nélkül rövid idő
alatt elő is tudom adni. Nem valami eszményi,
tökélyes rendezettséget értek, amelyet még a nagy
személyzettel s tetemes évi költséggel rendelkezhető állami könyv- és levéltárakban is, teljes tökéletes mértékben elérni soha sem lehet, hanem
csak azt érzem, hogy már a mi levéltárunk is
mind hivatalos, mind tudományos célra nagy nehézség nélkül használható ; rendezettsége azonban

most ez, majd ama ponton, ezentúl is évrol-évre
tökélyesbűlni fog.
Ily helyzetben tőlem, aki már több év óta
foglalkozom történelmi dolgokkal, mintegy megvárhatják szeretett hitfeleim, hogy mozdítsam elő
valamivel hazai protestáns egyháztörténelmünk
ügyét, különösen most, midőn annak nagyobb
mérvű felkarolása céloztatik. El is határoztam
tehát magamat és pedig mar korabban, hogy
I mihelyest körülményeim engedik, meg fogom kezdeni egy oly, több kötetre terjedő történelmi
műnek létrehozását s majd közrebocsátását, amelynek címe körülbelül ez lesz: A tiszántídi
reformált egyházkerület történetei időrendben,
folytonos
tekintettel hazánk és a külföld rokon tárgyú eseményeire.
Ezen munka tehát nem elzárkozottan egymagának a tiszántúli egyházkerületnek történeteivel foglalkoznék, hanem a szükséghez képest,
most rövidebben, majd bővebben, megemlítené
mindazon eseményeket, amelyek a tiszántúli egyházkerületre közvetve vagy közvetlen befolyással valának, vagy annak sajat történeteit valamikent íelvilágosíthatják, Valóban e nélkül, a mi
egyházkerületünk törtenetének igen sok pontja
valami rideg érthetetlen rejtély maradna. Im itt
van pl. 1562-ből a debreceni és szomszéd ecclésiák
rendkívül fontos hitvallása, amely egyszersmind és
pedig első sorban az egervölgyi fegyveres sereg,
nemesség és egész nép hitvallása is vala. Tehát
fel kell venni s az illető időrendi helyre besorozni
1
azon adatokat is, amelyek kimutatják, hogy Debrecen és vidéke minemű egyházi összeköttetésben
volt az Egervölgygyei. I)e nem lenne már szabad ignorálni ezen hitvallás rendkívül érdekes
tartalmát és irányzatát sem. Ez például már nyilván hirdeti, hogy érvényes házasságot nem csak
pap előtt lehet kötni, a papi formaruhát elveti,
azt, hogy a keresztségnél keresztszülék elmulhatlanul legyenek jelen, az Antikrisztus találmányának mondja; konfirmációról semmit sem tud; a
magán kommuniót elveti ; határozottan sürgeti,
hogy a fejedelmek, államhatóságok, az ország
közjövedelméből különböző iskolákat állítsanak s
tartsanak fenn; egy ponton a tridenti zsinatra
helyeslőleg hivatkozik stb. stb. Hogy történhetnek
mindezek? Épen az előző évnek, 156i-nek utolsó
hónapjában előáll Debrecenben egy biharmegyei
kisbirtokos nemes e m b e r , Kerespeterdi Aran
Tamás és itt nyilván ostromolni kezdi a többek
közt a szent háromság tanát, roppant zűrzavar
és kemény nyilvános vita támad, melyben Tamás
legyőzetett s igen erős reserválist adott magáról,
melyet egykor a Figyelmezőben közlöttem. Hát
ez az Aran T. hol veszi magát épen Debrecenben a szentháromság tagadással már ekkor, ami-

dőn, sőt még évekkel is ezután maga Dávid Ferenc kálvinista volt. Hihetően a Stankar hatásáról
lehet itt szó; no hát ezt, vagy ennek valószínűségét történeti adatokkal ki kell mutatni
Nem
lehet mellőznünk még a politikai és hadi főbb
eseményeket sem; mert hogy pl. a mohácsi vésznek, a törökök kiűzetésének, az erdélyi nemzeti
fejedelemség megszűntének, a kurucok harcainak,
sőt épen a szolferinói és szadovai napoknak is
volt bizonyos befolyásuk a magyar protestáns
egyház sorsára, az tagadhatatlan; az ily eseményeket tehát, saját napjokon legalább rövid jellemzéssel mindenesetre meg kell említeni. Bejönnek
a vallás- és iskolaügyre vonatkozó törvényhozási
tárgyalások főbb mozzanatai, az államhatóságok
fontosabb rendeletei, a História diplomaticából,
Ember Pál, Ribini és mások értékesebb műveiből
mindazon tények, amelyek akár egyetemes értéküknél, akár közvetlen vonatkozásuknál fogva a
tiszántúli egyházkerületet érdeklik. Ezekből láthatja a tisztelt olvasó, hogy nem sokat hibáznánk, ha az ily munkának valami efféle címet
adnánk: A magyar prot. egyház történetei időrendben, fő tekintettel a tiszántúli ref. egyházkerületre.
Legtöbb akadálylyal s más mindenféle nehézséggel kell küzdenünk a XVI-dik század s
különösen a reformatió mezején, mert ide vonatkozólag a mi levéltárunkban rendkívül kevés s
épen magát a reformációt tekintve semmi eredeti
forrás nincs. Az irodalomban a régi jó öregek
reformatióra vonatkozó közleményeinek nagy része
minden bírálatnak alatta áll ; kénytelen vagyok
tehát Luther, Melanchthon, Kálvin, Grynaeus,
Béza és mások levelezéseit, a hazai reformátorok
műveit, s általában a XVI-dik századra vonatkozé)
történelmi műveket s egyes adatokat, lehetőleg
átnézni s kellő pontokon felhasználni; szerencse,
hogy az effélék nem most forognak először ke- :
zemben. A bizonyost a bizonytalantól vagy igen
hamistól, mindenütt is ugyan, de főleg a reformatió ködös és szemetes mezején, szigorúan elkülönzendőnek tartom.
Ezekből látható, hogy épen nem egyedüli
ugyan, de mégis fő és legértékesebb
forrásom
különösen a jelen és mult századra vonatkozólag
a kezem alatti levéltár leend, ideértve természetesen a Sinayféle másolatok és jegyzetek odatartozó köteteit is. Ezekben sok becses adat van.
Vannak pl. itt másolatok a dunántúli ref. egyházkerület azon régi jegyzőkönyvéből, amelyet
sem Tóth Ferenc, sem más iró nem használhatott
s nem is ösmert, mert amint a nyomok mutatják,
már a XVII dik század vége felé erőszakkal elvették azt az üldözők s Sinay is a gróf Battyáni
esztergomi érsek és prímás levéltárában használta

egykor. Itt van egy negyedrét kötet oly kéziratokkal, amelyeket Kocsi Csergő János debreceni
tanár, majd superintendens, akadémikus korában
Zürichben másolt, az ő atyjának Bálintnak és
más, gályarabságból megszabadult férfiaknak eredeti kézirataiból. Ez is nagyon kevéssé ösmeretes
még. Valóban, hogy ha csupán magokból az
egyházkerületi jegyzőkönyvekből állítanók is össze
szigorú időrendben a regesztákat, már ez által
nem csekély szolgálatot tennénk egyháztörténelmünk ügyének. Hogy pedig nálam mifélék s
milyenek azok a jegyzőkönyvi regeszták, azt egy
pár példa a legcélszerűbben ki fogja mutatni,
nevezetesen :
1582. juriius 12.
E napon kezdődik a tanulás végett Németországba menő jótéteményes tanulók sorozata.
A kimenni akarók névaláírással kötelezik magukat, hogy visszatérvén, egyházi szolgálatba lépnek, ellenkező esetben visszaadják a felvett pénzt
egyházi használatra más akadémikusok javaira;
ha pedig lelkészi hivatalra lépésök előtt elhalnának, a felvett pénz egy negyede rokonaiké, három negyede pedig az egyház rendelkezése szerint uj akadémikusoké legyen. Ekkor mindjárt
aláírnak: Kállai János, Gönci István, Julius János,
Nádudvari Mihály, Szamosközi Boldizsár. — J.
k. 654. 1. azaz : Jegyzőkönyv, 654-dik lap.
1593. január 31.
Kereszt úron a tiszáninneni és -túli lelkészek
zsinatot tartanak, melyben kifejezik, hogy eddig
a magyar nemzetnek nagy becsülete volt külföldön nemcsak az orthodoxa confessióért, hanem
a tisztességes jellemért is, de mostanában rosz
hírbe kezd jönni a magyar név némely akadémikusok nagy pazarlásai stb. miatt. Ennélfogva
intetnek a wittenbergi, s lieidelbergi tanárok és
polgárok, hogy a magyar ifjaknak való kölcsönzésektől tartózkodjanak, mert nem fogják pénzöket megkapni; a magyar ifjak is intetnek, hogy
különösen az elszegényedett hazának nyomorult
sorsára tekintve, a pazarlástól tartózkodjanak.
J- k 3Ez a legelső közkormányzati bejegyzés a mi
jegyzőkönyvünkben, de a fegyelmiek még korábban, nev. 1578. novemb. 14. kezdődnek. Lássunk
ezek közül is egyet:
158 7. julius 11.
Bogáti Márton baranyai fi, gávai lelkész
minden egyházi tiszttől megfosztatott, mert mágiával, vagy mágikus mesterséggel a föld gyomrában elrejtett pénzeket keresett; azonban három
hónapig letétetve lévén, bűnbánatot tartott; érette
lelkészek s nemesek közben iártak s így a jövőre

nézve kellő fogadás mellett bocsánatot nyert. —
J k. 595- 1

Lássunk egy rövidet a XVII-dik

századból :

r

16. )l. március 11.
Bátorban köz-zsinat, amelyen, miután Szathmári L. Miklós halálával a superintendensi hivatal néhány hónapig üres volt, 260 szavazattal
Tliornai P. István debreceni lelkész és esperes
választatott el ^ generális inspektorrá és superintendenssé.* Elődéről nyilván feljegyzi, hogy az
esperesi hivatalt is megtartotta a suprensi mellett. Jelen volt e zsinaton Séllyei Pál sárospataki
főlelkész és Lippai Sámuel pataki tanár is. Voltak
jelen több világi férfiak is, ^plures ex praecipuis
viris ordinis ecclesiastici et poUtici.'í (Ide megjegyzettem, hogy valamint itt, ugy a korábbi időkben is sehol nincs nyoma annak, hogy az elválasztott suprens felszenteltetett, vagy valami
különleges ünnepélylyel állíttatott volna be. Thornai
is csak annyit mond magáról, hogy a gyűlésen :
^confirmatus s u m / ) — J. k. 94 1.
De nem untatom már tovább idézésekkel
a t. olvasót, csupán egy pontot igtatok még ide
egy levéltöredékből, amely iskolaügyünk mai állására vonatkozólag is adhat némi tanulságot.
1774. december 30.
Duna-Patajról irja Gózon István ottani lelkész Debrecenbe Varjas János tanárhoz: ^Igaz
dolog, sokan tudják, nem is tagadják, hogy a
katholikus statuson lévő oskolák hasznosok és
szükségesek a végre, hogy a tanulók Isten, király,
haza és felebarátunk iránt való kötelességeinkre
készíttessenek, de a helvetica confession lévő iskoláinkról tagadják; azért is azokat vagy restringálják vagy penitus elrontják, mint Pápán, Győrben,
Tatában, Rima-Szombatban stb. Azért, a mi oskoláinknak is szükséges azokat a princípiumokat
erős soliditással elaborálni, amelyekben a mi
tanulóink neveltetnek, a motívumokkal egyben,
melyek által készíttetnek a feljebb kijegyzett végekre. <<; Egykorú másolat a levéltárban.
Ezekből láthatja a tisztelt olvasó, hogy az
úgynevezett regeszták nem puszta megnevezései,
kimutatásai a források tárgyainak mint az indexek,
de nem is rideg kivonatok, mert a lényeges pontokon magoknak a forrásoknak saját szavait közlik s az eredetinek hangulatát, színezetét és egész
üdeségét lehetőleg megtartani igyekeznek s mindezek felett még szigorúan tárgyilagosak, tehát
semmiféle egyéni nézetnek, célzatnak vagy érdeknek bevegyítését nem tűrik.
A jegyzőkönyvi regeszták 157 8-tól 1758-ig
már készen vannak nálam; ujabb elhatározásom
szerint azonban, még némi kiegészítést adok hozzájok; közleni fogom nevezetesen az illető idő-

rendi pontokon mindazok neveit, akik a mult
század végéig e mi kerületünkben lelkészekké
avattattak, akadémiákra promoveáltattak, mint
szintén a gyűléseken jelenvoltak neveit is. Általában mondhatom, hogy az egyházmegyék s igen
számos egyes gyülekezetek saját multjokra vonatkozólag több oly érdekes történeti adatokat
fognak nyerni innen, amelyekről eddigelé sejtelmök sem vala. Az egész Szilágyság nagyban fog
itt szerepelni, mutatja pl. a többek közt az, hogy
míg Tasnádnak derék egyházi történet írója azt
mondja, hogy ^az első tasnádi zsinat 1597. jan.
16. tartatott^ (Erdélyi Névkönyv 1874. 29. 1.)
addig én 1585. jun. 7. s 1595-ről is tudok Tasnádon tartott közzsinatot felmutatni. Mindezek
felett nemcsak a testvéregyházkerületek, hanem
hazánk közművelődési s irodalmi történetei is
igen számos és érdekes adalékokat nyerhetnek
innen, sőt nem marad merőben érintetlenül még
a hadi történetek mezeje sem, mert pl. az imént
említett Thornai István superintendens, rendkívüli
érdekeltséggel leírja, magában a jegyzőkönyvben
a II. Rákócy György fejedelem szomorú végsorsához csatlakozó mozgalmakat; leírja, hogy e
hős fejedelmi vezér, miképen vívja a halálos harcot, rendkívüli személyes vitézséggel a gyalui
mezőn
Invocato nomine Jesu, ipse primus
evaginato gladio hostem adoritur, pugnat acríter,
animat alios fortiter. Ex hostibus nonnullos gladio transfodit, nonnullos capite privát, nonnullos
vero globulo trajicit. Solus fortiter dimicat.* stb.
Leírja a magyar sereg megfutamodását, a fejedelem sebeit, nagy vérvesztését, végelgyengülését,
halálát; határozottan mondja, hogy a fejedelem
Váradon, éjjeli XI és XII óra között junius 6-dik
napjára viradóra >;>aluvék el.* Ugy látszik, hogy
Thornai maga személyesen jelen volt mellette.
Mindez és több effélék be fognak menni a megkezdett munkába.
Alapszerkezete e munkának időrendi lesz,
nemcsak azért, hogy az egész könnyen tisztán
áttekinthető, használható s az egyes események
bizton s hamar fellelhetők legyenek ; hanem
azért is, mert régóta meg vagyok győződve a
felől, hogy szemlélni, tanulmányozni az egymástól
végetlentíl különböző eseményeket azon egységes
eredeti időrendben, amelyben azokat maga a sorsok mindenható intézője létre hozta, nemcsak felettébb tanulságos, hanem egyszersmind elmulhatatlanul szükséges is. így fog lenni e mű a történelmi nyomozásoknál, búvárkodásoknál, egybevetéseknél és bírálatoknál némi útbaigazító, tájékozó
s bizonyos tévedésektől megóvni akaró segédkönyv. Ilyenre pedig a mi egyházi történetírásunk jelen stádiumán igen nagy szükség van. Az
mellett azonban, minden korszakot egyReformáíuT^Sv
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egy rendszeres és pragmatikus áttekintés fog t a k ; vagy valami isteni jelentésből, de azt, mely eddig
befejezni. Nem fognak elmaradni a betűrendes történt, a babona közöttük hasztalanná tette, mást pedig
nem nyertek, ha csak némely képzelődőknek elragadtatárgy- és névmutatók sem.
tását
s álomlátását — visióit — annak nem tekintették
Évenkint a munkából mintegy 30 nyolcada
természet
néma szaván s újj mutatásán kivi.il, útmutarétű ívet szándékoznám közrebocsátani, az előtást
és
okatást
nem vehetett. Alkotott tehát minden
fizetőknek 3 írtjával. Hogy ezt mikor kezdhetem
meg, részletesen meghatározni nem merem. Ter- nemzet magának valahány, annyi féle vallási rendszert.
hére, zaklatására lenni a közönségnek semmi esetre De, mely nyomorúlt volt az, megtetszik avagy csak
nem akarok, nem is fogok. Ha jobb időket ád onnan is, hogy a legborzasztóbb cselekedeteket, mint
az Isten, majd megteendem az értesítést. Addig kötelességeket ajánlotta — a bűnt erénynyé kereszis azonban szükségesnek látom, liogy a tiszántúli telte — az Istent a legkegyetlenebb zsarnoknál, magát
ref. egyházkerület legközelebbi gyűléséhez egy az embert az oktalan állatnál alább valóvá tette : midőn
lettenek,
rövid jelentést nyújtsak be ez ügyben, nem csak magokat bölcseknek vallanak lenni, balgatagokká
azért, mert kiváló mértékben e kerület múltjának elváltoztatván a halhatatlan Istennek dicsőségét madaraktörténete forogván itt szóban, megkívánja az illen- nak és állatoknak hasonlatosságára. Pál.
dőség, hogy az illető kormányzók és más elöljárók
Még az olyan vallások, melyek szerint napot, holtudomást nyerjenek ez ügyről; hanem azért is, dat, állatokat, növényeket vagy, a mit reggel legelsőbmert nem tartom lehetetlennek, hogy a gróf Ló- ben meglátott a s z e m , egész nap azt imádta Isten
nyai nagy tekintélyű elnöki neve s a protestáns gyanánt, bármely illetlenek is emberhez, nem a legiregylet firmái a alatt fel fognak hivatni az egyház- tóztatóbbak. De már az olyanok, melyeknek isteneik
kerületek, hogy a monographiák vállalatához stb. embervérrel, még pedig ártatlan vérrel éltek s engeszcsatlakozzanak. Semmi szándékom nincs most ez teltettek meg, mint p. egyik az elfogott idegeneket
ügyben, különösen nyilvános téren bárkinek is, áldozta meg isteneinek, elevenen megégetvén s ezen
annyivalinkább a kerületeknek javaslatot vagy vallási kötelességből leste, kereste az idegen utasokat s
tanácsot osztogatni; csak azt óhajtom, hogy ne erőszakos rárohanással hordta el a szomszéd népeket,
mondhassák se barátaink, se ellenfeleink, hogy itt csak h o g y áldozatra való állatból szükséget ne szenvednálunk Debrecenben a fenforgó nagyfontosságú jen ; másiknál vallás volt minden első szülöttet a képügyre nem tekint és nem gondol senki s azt mun- 1 zelt Istennek feláldozni, még pedig h o g y ? Óh borzasztó
kálkodással előbbre vinni nem akarja senki.
! ke gyesség ! az Istennek, akarom mondani a bálványnak
Ajánlom csekély nézeteimet és szándékomat képe rézből volt kiöntve, mely belől üres levén, tűz
mind tiszántúli hitfeleimnek, mind az egész közön- rakatott abba s a kisdedet ezen bálványnak karjaira
ségnek szives figyelmébe és pártfogásába.
kötözvén, elevenen feláldozták. Volt olyan nép is, melyRévész

Imre.

TARCA.
Hol a baj ? vagy inkább a*bajnak forrása?*)
E kérdés, e becses lapok téréin már túlságosan
meg volt vitatva, elkeseredéssel, ingerültséggel, kölcsönös
sértegetéssel, mi többet ártott, mint használt. Mert a
bajnak okát, véleményem szerint, föl nem fedezte. A
bajnak oka, forrása ugyanis, magaban a Jézus evangyeliomának irányában van. H o g y azonban ezen vakmerő,
ezen oxymoron állításomat indokolhassam : kissé feljebb
kell kezdenem a dolgot.
Az özönvíz után elszaporodott emberi nemzet sokféle országokra és nemzetségekre oszlott.
Minthogy
semmiféle nemzet vallás nélkül nein lehet, mert azt szívében hordozza: tehát ezen sokféle nemzet is kiki önképzelödése szerint vallást alkotott ő magának. El lehet
már gondolni, mily gyarló vallási szertartások lehettek
ezek ! mikor még az emberi pallérozatlan elme, úgyszólván bölcsőjében szunnyadozott. Másunnan pedig,
p. o. valami jó könyvből, de még akkor írni sem tud*) A 75 évet meghaladott derél: lelkész ezen lelki frisseséggel
ír.: c i k k é r e k ü l ö n ö s e n fölhívjuk olvasóink figyelmét
Szerk.

nél szokás volt a holt testet elébb megégetni, s csak
hamvait temetni el. Ez ugyan magában véve nem a
legborzasztóbb, de midőn ehhez az is járult, h o g y a
meghalt férjjel élő özvegye is megégettetett, h o g y hamvaik együtt temettessenek e l ? ! Már ettől borzad az
emberi természet!
De ki győzné előszámlálni azon borzasztó vallásokat, melyek az egész világon különböző módon s alakban dühösködtek ! Midőn már az ember oly nyomorult
féreg volt a földön, melyet eltiporni, akármely erősebb
nem irtózott, midőn az emberrel, mint barommal kereskedtek, vele dolgoztattak, rajta szántottak, vadászták,
fogták, lopták, vagy fegyveres erővel elfoglalták a szomszéd országukat, s a népet papjaikkal, királyukkal együtt
láncra fúzve elhajtották, a csecsemőket felmészárlották stb.
A ki erősebb volt, az volt a nyertes, azt szerette az Isten.
Sírt és sínlődött az emberiség. Nem volt kihez folyamodni ; nem volt ki rajta könyörüljön, nem volt vigasztaló vallás, nem ismerték az I s t e n t !
Az egy zsidó nemzet volt az E g y p t o m b a n , mely,
ha nem a leghelyesebben is, de csak egy Istent tisztelt.
Ennek az egy igaz Isten magat kijelentette, neki törvényt, prófétákat, s ezek által mind n a g y o b b felvilágosodást s míveltséget advan : őtet az élet legboldogabb
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útján vezette. Majd az e g y p t o m i rabiga alól kiszabadítván, a g a z d a g K a n a á n b a bevezette, hol mai napig a
l e g b o l d o g a b b lehetett volna. D e a b o l d o g s á g b a n eltévélyedtek, Istenről elfelejtkeztek, bálványozásnak adták
magukat, s úgy elöntötték egyházi szertartásaikat a bálványoktól kölcsönzött csillámokkal, h o g y már nem az
erkölcs, h a n e m a fény lett a főcél, s csupa cerimónia
lett istenitiszteletök. Az írástudók, a fő rabbik hatalma
annyira vitte a vakbuzgóságot, h o g y e g y cerimóniának
áthágása halállal b ü n t e t t e t e t t , midőn az erkölcsnek legázolása szembe se tűnt. A g a z d a g o k m e g r o n t o t t á k a
szegényt, s az ármányosok kereskedést űztek a sokaság
tudatlanságával. V é g r e a zsidó e g y h á z is latroknak barlangjává lett.
A z egész világon ú g y volt a dolog, h o g y az elöljárók és hatalmasok az ő tekintélyüket és h a t a l m u k a t
önhasznukra fordították. Erezni nem volt szív; csak a
szerencsétlen j a j g a t o t t ártatlan szenvedésében. N e m volt
senki, ki az ártatlan panaszát szívére v e t t e volna. Csak
néha-néha szólamlott m e g egy próféta, s bár ez sem
mert nyilván kikelni, s az e l n y o m a t o t t emberiségnek
p á r t j á t fogni, legalább vigasztalásaival s a szabadító
eljövetelének r e m é n y é v e l enyhítette a szenvedő n é p n e k
fájdalmait. Esaiás 4 0 — 4 4 . részei, Jeremiás 31, 13. verse,
Esaiás 66, 13. verse érzékenyen rajzolják ez allapotot
és vigasztalását.
A szabadító, kit a jóslatok szerint a n é p várt,
Jézus volt. Ót küldötte Isten. S m á r k é r d e m , ilyen
előzmények után s ilyen körülmények közt, hirdethetett-e
Jézus más evangyeliomot, lehetett-e az ő evangyeliomá
nak m á s iránya;, mint a szegények s
elnyomottak
vigasztalása?! Ha Jézus philosophiai szőrszálhasogató
okoskodások alapjára építi vallását: mit használt volna
az a szenvedő n é p n e k . D e ő az e l n y o m a t t a t o t t n a k , a
szenvedőnek mutat Istenben a t y á t , a szegénynek mennyországot, a kesergőnek titkos k a m a r a t , hol a m e n n y e i
atya jelen van vele, s letörli könnyeit.
Innét lehet már megérteni a n é p n e k n a g y örömét, mikor az angyal Jézus születésekor igy szólott :
Ne féljetek ! hirdetek nektek örömet stb., mert született a
megtartó.
Dicsősség magasságban
Istennek — a bálván y o k elenyésznek — békesség e földön és az emberekhez
jó akarat, azaz isteni szabadítás. Máté XI., 2—5. Evangyeliomának ezen irányát jelzi m a g a Jézus is, mikor
Keresztelő János elküldvén k e t t ő t az ő tanítványai közül, m e g k é r d é azok által : () volna-e az, ki eljövendő
vala v a g y mást kellene várni ? Monda nékik Jézus :
menjetek el és m o n d j á t o k m e g Jánosnak, a melyeket
hallatok és láttok : a vakok szemök világát veszik és a
szegényeknek
az evangyeliom
hirdettetik,
miről másutt
így szól: Boldogok a lelki szegények,
mert ö v é k a m.
országa. Máté V., 3. Később, midőn már Jézus hirdette
az ő t u d o m á n y á t , egy g a z d a g ifjú járult Jézushoz, mondv á n : Jó m e s t e r e m ! micsoda jót cselekedjem, h o g y az
örök életet v elvehessem ? Monda J é z u s : ha be akarsz
menni az életre, tartsd m e g a parancsokat, Monda az

itjú : mind ezeket m e g t a r t o t t a m , mi fogyatkozás v a g y o n
m é g b e n n e m ? Monda neki Jézus : add el minden marhadat és osztogasd ki a szegények közt. . • A pedig
elméne m e g s z o m o r o d v á n . Jézus p e d i g m o n d a az ő
tanítványainák : bizony m o n d o m nektek, h o g y a g a z d a g
nehezen m e g y e n m e n n y o r s z á g b a és k ö n n y e b b a tevének
által menni a tőnek fokán, h o g y nem a g a z d a g n a k
isten országába menni. Máté XIX., 16. stb. Jézus olyan
e v a n g y e l i o m o t hirdetett, mely a mennyországot, az Istennek országát, nem a g a z d a g o k n a k , n e m a hatalmasoknak, h a n e m a szegényeknek, a szenvedőknek allította
fel e földön. N e m a tudósoknak, hanem azoknak, kik
g y e r m e k i o d a a d ó hittel és örömmel fogadják el Istent
a t y j o k n a k . H a m e g nem tértek és olyanok nem lésztek, mint a kis g y e r m e k e k , semmiképen nem mentekb e a m e n n y e k n e k országába. Máté 18., 3. Hinc illae
lacrymae !
H o g y m e n n é n e k abba be t e h á t ma is, azok a tudósok, kik a természet titkait fürkészve azokban csak
kifejléseket, a szükségesség törvényei szerinti működéseket látnak, d e nem látják az atyai kezet, mely ott
működik, kik b e j á r j á k az eget, egyik csillagról lépnek,
mint m e g annyi lépcsőn — a másikra, s így fel a magasságba, mig képzelődésük le n e m szédül, de sehol
istent, sehol m e n n y o r s z á g o t nem találnak. Mi élvezetet
találnának a gazdagok,
abban a t e m p l o m b a n , hol ez
hirdettetik : a gazdag elvette az ő javait ez életben, Lázár is az ő nyavalyáit.
Lázár immár vigasztaltatik
a
mennyországban,
a gazdag pedig gyötretik
a pokolban ?
Talalhat-e itt e szent házban élvezetet a
nagyravágyó
a kevély, midőn itt ilyen intést n y e r : tanuljátok
meg
én tőlem, hogy én szelid, és alázatos szirti vagyok stb.
H o g y j ö n n e be az Ú r házába örömmel a világ fija,
holott hallja ama borzasztó szavakat : a ki magát meg
nem tagadja,
föl nem veszi az én keresztemet,
és ügy
nem követ engemet, nem méltó az én hozzám. Siethet-e
oda a szent házba a Csalárd farizeus, ki a mások javait
ármányainak ügyességével elveszi, a közkincset elsikkasztja ; midőn ott ezen szavak h a n g z a n a k : Jaj néktek farizeusok
és Írástudók, mert az özvegyeknek
házukat megemésztitek,
hosszá könyörgésnek
színe alatt a. o.
súlyosabb lészen a ti büntetéstek. Mát. XX1I1, 14. Szóval
v e g y ü k rendre mind azokat, kiket terhel a vad, az
egyhaziatlanságnak
v á d j a : m e g fogjuk mindenikre
nézve találni Jézus e v a n g y e l i o m a b a n azt, a mi nem
v o n j a , h a n e m eltaszítja, s mintegy szellemi
ostorral
hajtja ki a templomból, mint Jézus a jeruzsálemi templomból az árusokat. Bizony igaz az, mit Jézus mond :
Senki nem szolgálhat két úrnak : az Istennek és a mammonnak. Máté VI. 24.
D e hozzá szegődik e bajhoz, s m é g neveli azt az
idő szelleme. A t u d o m á n y o k vívmányai kifejtették a miveltség virágait. A míveltség az élvezet v á g y á t . Ez
szülte a sok szükséget, melyeket az eddig alkalma*
zott szorgalom be nem szerezhet. Eut hat az emberiség, cifra csónakjain, a haszon utan. Nem elég a hét-

nek hat napja, nem pihen a hetediken is. Es mikor
az ur hazaba kellene menni, némelyik igy szól: szántóföldet vettem, és ki kell mennem, hogy azt
meglássam,
a másik monda : öt igavonó barmot vettem, és elmegyek,
hogy azokat megpróbáljam,
kérlek tégedet, ments meg
engemet stb. Luk. 14., 18, vagy mint Máté XXII.
m o n d j a : a hivatalosok vonogatván magukat,
némely közülök az 0 jószágába méné, némely az ö
kereskedésére,
a többi pedig megfogván a szolgákat,
boszvsággal
illették és megölék azokat. í g y terjed az egyháziatlanság,
igy az erkölcsi romlottság.
De még több baj is van. A szelid Jézus szelid
tudománya, ha banattal illeti is ottan a világ fiait; de
ismét megvigasztalja, mert annak szivreható édes szavai
elől el nem rejtőzhetik egy halandó sem, mint a szabad
kertnek virága az üditő h a r m a t g y ö n g y elől. Hanem
az elme, melyet a t u d o m á n y o k vívmányai elkényeztettek, ez nem tud az evangyeliommal kibékülni s nem is
ok nélkül. A merev orthodoxia ugyanis a százados
vallástételekben áthághatlan sorompókat állít, s oly
magas kőkiiszöböket rak az Úr házának ajtajaba, melyekről Jézus, ha ma megjelennék köztünk, talán azt mondana, mit mondott volt a farizeusokról : Jaj néktek képmutató Írástudók
és farizeusok,
mert a
mennyeknek
országát bezárjátok az emberek előtt; mert ti nem mentek
be; és a kik be akarnának
menni, azokat is nem bocsátjátok. Maté 23, 13.
Jézus m e g h a g y t a a lelkiismeret szabadsagat. Ez
mindeneket megvizsgál és Jézus az időre bízta az ő
vallasának kifejlődését. »Még sok dolgok vannak, de
most azokat meg nem mondhatom, mikor pedig eljő
az igazságnak lelke ; az stb.* Es az emberi lélek segíttetve a tudományok magasan r e p k e d ő fényétől, kutatja
azokat a dolgokat, melyeket Jézus még akkor meg nem
mondhatott, de a melyeket ma már a felfedezések szinten a ház fedeléről hirdetnek. Miképen a virág, az ő
bimbójából a napnak nagyobb-nagyobb világosságánál
és melegénél mind jobban kifejti szirmait s balzsamos
illatát : igy fejlik a Jézus vallásának ezredéves virága;
a felvilágosodás az üdv és Isten országara nézve, mind
szellemibbre, úgy, hogy legyen a vallás az Istennek
lélekben és igazságban való imadása és tiszta szeretet
Isten, az atya, és az emberek, mint testvérek iránt. Igy
keresi azt a mai korszellem; szívében keresi, s hiszi
lenni az Isten országát, nem azt tartja annak, a melyről mondjak : íme itt vagy amott vagyon. S mi csuda ?
ha ezt a szív vallását a templomban fel nem találván,
nem zörget annak ajtain a mai világ iskolajanak növendéke ?!
Azonban nem megfoghatatlan, ha az emberiségnek
azon része, mely a tudomány birtokában van, oly könynyen, hogy ne mondjam könnyelműen kerüli a templomot, vagyis egyhaziatlan. Mert van néki más temploma, melyben megtalálja az ő lelkének eledelét az
ismeretekben, uj felfedezésekben való kimondhatatlan

gyönyörben. A gazdag, boldog az o kincseben, A hatalmas stb. az ő tekintélyében, ambitíójában. De az
megfoghatatlan, hogy a nép, az emberiség alsó osztalya, mely arcverejtékkel eszi kenyerét s a miatt nem
is ér arra, hogy a tudományból kincset gyűjtsön magának, és munkálkodjék a kenyérért és eledelért is,
mely megmarad az örökéletre, oly kevés részben gyakorolja az istenitiszteletet. Pedig sok oka van annak,
melyek azt megfoghatóvá teszik. Ilyen a példa, a mi
ellenállhatlan erővel vonz, mely elbájol. Ilyen az, hogy
napjainkban, az iskolákban a többi, úgy nevezhető világi
tudományok előtérbe szoríttatván, a vallás tanítására
kevesebb idő jut, mintsem az alatt a vallas eszméi
mély gyökeret verhetnének. A n n a k magvai tehát útfélre hullanak, hol eltapostatnak, s majdan az élet szükségeinek napja kiégeti a g y e n g e vetést. Mert, s ez ismét
másik ok, a már elegyháziatlanodott és a vallás iránt is
közönyössé lett szülék nem alkalmatosok és nem ís hajlandók tanítani és nevelni kis gyermekeiket a vallasossagban, h o g y mikor megvénhesznek is, el ne távozzanak attól. Melyik ifjú mondhatja ma el a bölcscsel:
mikor az én anyámnak gyenge f a volnék stb. Péld. 4.,
4. és 5-ik rész. Igy terjed a vallasos közöny s vele az
egyhazíatlanság a folytonosság törvénye szerint mind
nagyobb mérvben, mígnem betelik a mérték. Felteszi
pedig a koronát e bajokra az emberi természetnek
gyarlósaga. A nép, az emberiségnek Jézus eljövetele
előtt annyira elnyomott, annyira szenvedő resze, mint
fentebb elég szomorú rajzban felmutatam, a Jézus vallasa jótékonysága altal megszabadult bilincseiből, a régi
vallás lélekölő ceremóniáitól, a lelki rabságból; visszanyerte emberi méltóságát, szabadságát, Isten gyermeke
lett, .szóval az angyal jóslata beteljesedett rajta : Dicsőség magasságban az Istennek, béke e földön és az emberekhez jó akarat. R e a szállott a Jézus vallásának minden áldása. De az ember felejt. Elfelejtette a nép is
az Istennek legnagyobb jótéteményét, s magara vonta
Jézusnak ama keserű s z e m r e h á n y á s á t : „Nemde tizen
tisztulanak-e meg ? a kilenc pedig hol vagyon ? Nem
térének hátra, h o g y az Istennek dicsőséget a d j a n a k /
Luk. 17., 12. stb.
Tagadni tehát nem lehet, hogy az egyhaziatlansag
baja megvan felülről és alulról. „Elküldi a király az ő
szolgáit, hogy hívnák el a hivatalosokat, de azok mentegetik magukat, és nem jönnek el.® Luk. 14. 18. De
hát hagyják-e az evangyéliom szolgái a bajt tovább
terjedni ? Nincsen-e a baj ellen balsam Gileádban r
Jézus azért jött, hogy a mi elveszett, megtartsa. O elhagyja a 99 juhot, és felkeresi a tévedező szazadikat.
— Hirdetnünk kell nékünk is az evangyéliomot, — mely
Istennek hatalma, — minden hívőnek idvességére, mind
alkalmas, mind alkalmatlan időben ; s hogy az élő és
ható legyen, mely elhasson az értelemnek és tagoknak
egybekötöztetéseig, el kell lesnünk Jézustól, miképen
tanított ő. Szelíden hívta ő magához a megfáradtakat.

Magához bocsátotta a kis gyermekeket, mert ú g y m o n d ,
ilyeneké a mennyeknek országa. De az önző itjunak megmondotta, hogy a gazdag nem megyen be az Isten országába. A bölcselkedő farizeusokra jajt kiáltott stb. í g y
kell nekünk is az evangyéliomot hirdetnünk, mert hozzánk is intézi Jézus ama szavait : Elbocsátlak
titeket,
mint bárányokat a farkasok közzé. Legyetek okosak, mint
a kígyók, szelídek, mint a galambok.
Mát. io, 16. A
szülék olvassák szüntelen a példabeszédes könyv 2-ik,
3-ik, de kivált 4-dik részét, és cselekedjenek úgy, s kövessék Jézust, ki így szólott: Ne tiltsátok m e g a kis
gyermekeket, hogy én hozzam jöjjenek stb. A tanítók
cselekedjenek hasonlóképen. A felnőttek ne felejtsék
J é z u s amaz intését: Ugy fényljék a ti világosságtok az
emberek előtt stb. A tudós oldja le sarujat, és úgy menjen a vallás oltára eleibe, mert szent hely az. A gazdagok higyjék el, hogy a vallásnak kincsei drágábbak
a veszendő mammonnál, mert azokat sem a moly, sem a
rozsda meg nem emészti stb.; igyekezzenek azokat megszerezni, mint Jézus is érzékenyen ajánlja nekik, mondván : hasonló a m. országa a mezőben elrejtett
kincshez,
melyet m. u. megtalál az ember, elrejti azt, — és minden
marháját eladván, megveszi azt a mezőt. Mát. 14, 44. A
hatalmas és kevély oltözze fel az evangyéliomi százados
alázatosságát és hitét. Mát. 8. 5—10. Ilyen módon
megtalalja minden lélek az Ú r házaban a mit óhajt,
örömmé! megy oda, úgyannyira, hogy a hajóba kényszeríttetnék menni és ott ülni, és tanitja vala a sokaságot a hajóból. Mát. 13. 2. Luk. 5. 3. — Természete
az embernek, hogy a nagy boldogságban megveti a
lelki mannát, s kerüli a templomot. Azt mondja a tékozló fiúval : „Atyám, add ki nékem az örökségből az én
részemet.® Kiveszi, s elmegy messze vidékekre, mig nem
megfogyatkozik ; mert a lélek is megfogyatkozik, hanem
tapláltatik magához illő eledelekkel. D e magába tér, s
így szól a tékozló fiúval: az én atyámnak, mely sok
béresei bővölködnek stb. Luk. 15. Fájdalom ! semmi
sem állandó a nap a l a t t ! s maga a lélek, s annak buzgósága is gyakran lankad a változás terhe alatt. Hányszor nem esett már meg, hogy a vallásosság magából
kiemelte a lelket, rajongásra, más felpkezetek üldözésére
hevítette, a külsőséget túlsúlyra emelte, az isteni tiszteletet ceremóniák tömegébe, csillámaiba temette ; majd
viszont közönyös lett a külsők iránt, s elhagyta aludni
a szent tüzet az Úrnak oltárain. A templomok üresen
maradtak. Ez ma is képe, szomorú képe az egyháznak.
De a mi volt ugyan azon, a mi azután is lészen, és a
mi most lészen, ugyan azon, a mi ennekutanna is lészen
cs semmi nincsen uj dolog a nap alatt. Préd. 1 . 4 — I Q .
M. u. elnyugodt a nap, ismét az ő helyére siet, a hol
ő feltámadhasson.
De vájjon azért, hogy aluszik : meghalt-e a leányzó ?
Azért, hogy üresek a templomok, kihalt-e a vallás az
emberek kebeléből s Illyéssel befedve orcankat a mi
palastunkkal, és kiindulván, s allvan a templom ajtajara,

imigy keseregjünk-e ? Nagy búsulásom vagyon a seregeknek uráért, Istenéért. Mert az Izraelnek fiai elhagyták a te szövetségedet, lerontották a te oltáridat, és a
te prófétáidat megölték, holott Illyéshez így szól az úr :
m e g h a g y t a m Izraelben 7000 embert, kiknek az ő térdök
meg nem hajlott a Baálnak, és a kiknek szájok nem
csókolta meg azt. I. Bir. 19. 13. 18. Azért, hogy
szélvészek hányjak a hajót, felkiáltsunk-e a tanítványokkal : Uram ! tarts meg, mert elveszünk, Jézus majd azt
fogja mondani: Mit féltek óh, ti kicsinyhitűek! és megdorgálván a szeleket, leend nagy csendesség. Mikor
Jézus elhintette a mustármagot, még kis csemete sem
volt a z ; talán csak csirájában szendergett az, és mégis
bizonyos volt benne, hogy abból nagy élőfa lesz. A fa
már megnevekedett, lombos árnyékában népek, milliók
nyugosznak és mi félünk, h o g y a fa kiveszett, midőn
néhány leveleit a zivatar lerázta ? vagy talán az búsítja
lelkünket, hogy e fa már sok ágakat, galyakat nevelt,
s koronként uj hajtásokat hoz. De hát nem azért plántalta a Jézus azt földünkre, hogy minden népek és nemzetségek telepedjenek le annak árnyékában, s mindenik
a maga módja szerint tisztelje az atyát, kit Jézus mint
az emberiség atyját ösmertetett meg, hogy így szólítsuk
mindnyájan : mi A t y á n k ! ki vagy a mennyekben. E s
mind ezen ágak, galyak, nem ugyan azon törzsből veszik-e tápláltatásukat ? A keresztyén vallasnak különböző felekezetei, nemde nem J ézus kijelentéséből meritik-e lelki eledelöket ?
El hat a Jézus vallasa, él a mustármagról felnevelkedett fa, s bar annak némely korhadt gallyait a mai
szellem zivatara letöri is: annál szebben, annál égibb
tisztaságban terjed az. A százados vallástételek ezek a
száradó galyak. Ezeket a tudomány vívmányai megrázzák, s eltávolitni törekednek. De baj-e az, ha a Jézus
vallása mindinkább visszatér azon egyszerűséghez, melyben Jézus azt felmutatta ? Baj-e az, ha mind kevesebb
emberi adalék lesz benne, s minden népek és nemzetek, minden egyesek, tudósok és együgyűek, gazdagok
és szegények stb. megbotránkozás nélkül elfogadhatják, ezt mondván : „Uram ! kihez mennénk, örök életnek beszéde van te nálad.® Csak így lesz a lehető, a
mit Jézus jósolt: Lesz egy akol és egy pásztor. Jan.
10, 16. Ekkor lesz az egyetemes confessió, az egész
emberiségnek vallástétele a Jézusi ima : Mi A t y á n k ! ki
vagy a mennyekben stb. s ezt megmutatni nem oly
nehéz!
Mikor lészen ez ? a jövő századok, s évezredek
homálya lebeg még felette. S ki tudja, talan a mostani
egyháziatlan, s annál fogva kétkedőnek és vallástalannak tetsző kor, ennek útját készíti és egyengeti. Annyi
bizonyos, hogy ha kell teljesedni, és pedig kell teljesedni Jézus ama jóslatanak : lesz egy akol és egy pásztor, —
az másképen nem lehetséges, mint hogy eltávolíttassanak
a sorompók, a magas küszöbök lenyomattassanak a különböző felekezetek templomainak ajtóiból ; hogy azok
egy közönséges templomban találkozzanak, és imádják
az Istent együtt lélekben.
Szele Imre,
érsemlye'ni reform, lelkipásztor.

F e l t á m a d u n k ! * )
— Húsvéti enek.

BELFOLD.

—

Ad notam : Jézus,

ki a sírban

valói.

Vessük le mar a gyászruhát,

Nevezett e. m e g y e e ho 16. 17. és 18-dik napjain
tarta évi rendes közgyűlését H.-M.-Vásárhelyen.

Imádjuk az egek urát '
Sir a halai, sir az enyészet,
Diadalt ül rajta az élet.

A z esperesi évi jelentésből említésre méltó, h o g y
mult évben Szabó J. esperesünk m a g a minden egyházközséget m e g l á t o g a t o t t s a „ B a n á t b a n " vele jart id.
Ráday Gedeon gróf s. g o n d n o k u n k is t ö b b helyen, hol
g y e n g e e g y h a z a i n k a t az idegen nemzetiségek és felekezetek terjeszkedése ellenében óvni v a g y az alakulási
küzdelmek közt erősíteni szükség, miért az e g y h á z a és
vallása iránt büzgó főúrnak e helyen is méltó köszönetünket nyilvánítjuk.

Kíisztus urunk már nem halott,
A nagy király feltámadott.
Örömre vált bubanatunk :
Feltámadunk '. F e l t á m a d u n k '
Kételkedők,

hitetlenek,

A sírba most tekintsetek !
Holtak között, Jézust, az előt
N e m lelitek : az Ige

bétölt.

I l a lenne m é g köztünk T a m á s :
M e g g y ő z i a tapasztalás :
Itt van velünk a mi urunk . . .
Feltamadunk ! Feltámadunk !

Tördeljetek zöld ágakat
Es illatos virágokat !
Helyezzük el szent templomunkban :
Itt van az Úr ! Krisztus .jelen van !
Boruljunk le szine előtt,
Tiszteljük őt, imádjuk őt.
Alázzuk a porig magunk . . .
Feltamadunk 1 Feltámadunk '
H a eletünk ulja k e m é n y :
Van már

paizs : hit és remeny.

T e n g e r l e g y e n szivünk siralma :
E l ő b b u t ó b b m e g l e s z jutalma.
I l a n e m nyernénk itten babért :
N e m csüggedünk, Jézus, azért.
Vigasztal az, h o g y m e g h a l u n k

. ,

Feltámadunk ! Feltámadunk!

K e r e s z t y é n e k , vigadjatok !
R a g y o g a ti csillagotok.
Szeplőtlenül menjünk

A békésbánáti ref. egyházmegye közgyűlése.

utána

Szép l i l i o m f e h é r ruhába.
A jóra hát fogjunk kezet !
E z a csillag m e n n y b e vezet.
Ez a csillag Krisztus urunk . . .
F e l t á m a d u n k ! Feltámadunk!

N e m remegünk többé, halál,
F u l á n k o d bár reánk talál.
Csontkezed a sirba taszíthat :
K o p o r s ó n k szebb hazába ringat.
K o p o r s ó n k egy rózsás ladik :
Oda visz, hol az Ur lakik.
Ott koronát bizvást kapunk . . .
Feltámadunk ! Feltámadunk !

Póaa

Lajos.

*) Mutatvány szerzőnek közelebb m e g j e l e n ő ujabb költeményeiből, melyekre kiválóan felhívjuk * k ö z ö n s é g ü n k ü g y e i m é t . Ára fűzve
i frt, diszkötésben 2 frt. Az előfizetések szerző lakására (Budapest,
VIII. ker. futóutca 4 5 . sz.) küldendők.
Szerk.

Elszomorító az a kép, m e l y e t a jelentésből számos
kisebb egyhazainkról n y e r ü n k , melyek hivei a r á c o k ,
olahok és svábok által k ö r n y e z v e s az idegen hitfelekezetek elnyelési törekvései ellen küzdve minden szamb a v e h e t ő kúlsegély nélkül a r e f o r m á t u s s á g s ezzel e g y ü t t
a m a g y a r s á g v é g h a r c á t h a n y a t l ó erővel vijjak. S e helyzet talán sehol sem szomorúbb, mint a
kincstári
birtokokon, hol egyházközségeinket a végpusztulás fenyegeti. A m a g y a r allamnak e g y h á z m e g y é n k területén ropp a n t kiterjedésű uradalmai vannak, melyeken kisebb
n a g y o b b telepitvényes községek alakultak. E z e k szolgált a t j á k j o b b á r a a kézi m u n k a e r ő t a m a földek műveléséhez. D e mig a földesurak j o b b a g y a i k n a k telket és jarand ó s á g o k a t a d t a k , melyek a forradalom után azoknak
ingyen t u l a j d o n u k b a m e n t e k at, s míg ily helyeken a lelkészek és tanitok is t ö r v é n y értelmében kikaptak illetm é n y e i k e t a h a t a r b ó i : a d d i g a telepitvényes községekben mind a lakosok, mind a testületek a l e g m o s t o h á b b
b á n á s m ó d b a n részesültek. E g y h á z a i n k n y e r t e k u g y a n a
kincstártól a szokottnál a l a c s o n y a b b váltságdíjért t ö b b
kevesebb fekvőségeket, d e egyrészt ezek haszna távolról sem felel m e g a lelkészi és tanítói hivatal azon jövedelmének, melyet azok mas helyeken földjeikből kapnak, másrészt- a lakosság saját váltságdíját sem k é p e s
fizetni, az e g y h á z f ö l d e k é t p e d i g annal kevésbé. E híveink az a n y a g i v é g s ő t ö n k r e j u t a s szélén allanak. A
t e t e m e s váltságdíjakat a n n a k idején nem voltak képesek fizetni, most t e h á t sok évről felhalmozódtak rajtok,
úgy, h o g y m o s t a n á b a n már n a g y o b b részöknek elég,
ha évről-évre a hátralék e g y részét, és annak kamatait
törleszteni t u d j a k , a folyó évi részletek p e d i g m a r a d n a k
fizetetlenül.
Ily k ö r ü l m é n y e k közt az e g y h á z m e g y e a
superintendentiat kéri fel, h o g y vesse közbe m a g á t e
szerencsétlen eladósodott községek é r d e k é b e n s eszközöljön egyházaink szamára s e g e d e l m e t az államtól. Mert
az mégis különös, h o g y az állarn a volt földesurakat kötelezi és igen méltán, h o g y kultúrcélokra, lelkészeknek,
iskolatanitóknak a d j a k ki az illetmenyeket, m a g a p e d i g
az állam a tulajdon területén e célokért nem teszi m e g
azt, a mire másokat szorít. S oly képtelen helyzet csakis

Magyarorszagon allhat fenn, hogy mig az allam az erdélyi gazdag szaszoknak tanintézeteket tart fenn, alapítványokkal tartja fenn a rác és olah püspökségeket: addig az uralkodó nemzetiséget s azon felekezetet, mely
magát azzal azonosita, elpusztulni és éhen veszni engedi.
Van-e ebben, nem mondjuk méltányosság és terv, de
legkisebb ratió is ?
Igen fontos targya volt ezen gyűlésünknek az egyházmegyei gyámolda ügyének rendezése is. Ezen intézet több évtized óta all mar fenn, de 20—30 frtos gyamdijaknal többet nem adott, közelebbi években pedig a
miatt, hogy a részvényesek évi dijaik fizetését elhanyagoltak s a kiadott tőkék tetemes része semmit sem jövedelmezett, csaknem a bukás szélére jutott. A helyzet
illustratiójára szolgainak ezek az adatok. 1878. végén 22
segélyezett mellett volt az intézetnek 8 rendes fizető
tagja. Az egyházaknál tőkében kinn volt 4240 frtja, kamathatralékban ezen tőke után 1272 frtja. Az összes
alapok valóságos jövedelme volt 406 frt 77 kr., kezelési
és igazgatási költség 174 frt, gyamdijakra tett kiadas 604 frt. E g y h á z m e g y é n k tevékeny uj esperesét
illeti az érdem, h o g y a veszélyes lejtőn rohanó intézetet megallita. A baj egész mivoltaban fel lett tarva a
gyűlés előtt. Elmondatott, hogy az intézet évről évre
többet ad ki gyamdijakra, mint a mennyi jövedelmet
bevesz, hogy az egyházaknak adott irgalmassagi kölcsön
tönkre teszi az intézetet, mert nemcsak a kamatok odavesznek, hanem a tőkék is veszélyben forognak stb. A
gyökeres orvoslat elrendeltetett. Sőt ennél még sokhal
több történt ! Kimondatott, hogy a gyamolda nem felelvén meg a célnak, egy oly intézetté alakitassék át, mely
a lelkészi és kantori özvegyek és arvaknak évi 300 frtnyi
járulékot adjon, hogy ez intézet támogatásahoz köteles
minden egyház az illető állomások után évi 12 frt járulékot fizetni, s minden újonnan hivatalba lépő tisztviselő
az életkor szerint halandósági táblázatok alapján kiszámított évi dijat fizetni életfogytig s ezenkívül fölvételi
dij fejében egyszer mindenkorra 120 frtot a pénztárba
beküldeni. A h a n y a g fizetők ellenében oly intézkedések
tétettek, hogy azok ebbeli nyavalyájokból alaposan
meggyógyíttatni fognak. Ezenkívül a szegényebb tisztviselőkre is van tekintet, h o g y fizetéseiket azok szintén
megbírhassák.
Nincs több időm, hogy a gyűlés tárgyairól ezúttal
tovább irjak, hanem a jövő számban folytatni fogom
tudósításomat.
Szeremlei S.

Az ungi egyházmegye tavaszi közgyűléséről.
I.
E lap 9-ik szamaban az ungi egyházmegyének
tavaszi közgyűléséről egy értesítés jelent meg „Ungi"
alairással. Hogy >>Ungi<< úr milyen hű képét adja e
közgyűlés léfolyásának, azt az alább közlendő, minden
egyes pontjaira tett megjegyzésemben kimutatandom.

Mellőzve az első és második kikezdést, melyek
nagy csodálkozásomra úgy Írattak le, mint történtek,
nézzük a harmadik kikezdés első részét, a hol azt mondja,
hogy a tanítói testület egy par tagja ellen felmerült fegyelmi panaszos ügyben, „melyek részben sértett önérdek s önző tervek meghiusulasanak voltak kifolyásai,"
egyh. megyei consistoriumi zárt ülésben intézkedett.
Ezzel jó lett volna elhallgatni „Ungi" ú r ! Piszkos
ügy ez rettentőképen. — Ezt a szerecsent fehérre mosni
csakis „Ungi" úr vállalkozhat; mert „Ungi" úr épen
úgy látta az egyházmegyei gyűlés előpitvaraban azt a
szolgaló-féle egyéniséget,
egész nap ott allani, karjan egy nyöszörgő szerencsétlen névtelennel, mint az
egész gyűlés közönsége. Kérdem : hol volt ott „a sértett önérdek ?" A másik tanítóra nézve, a consist. határozata az, hogy helyéről elmozdittatik, s csak a véletlen
szerencsés meghívásra alkalmaztati'k. Hat ebben hol lesz
az önző tervek meghiúsulásának kifolyása. ?
E kikezdés további pontjaban igen furcsa, lehetetlen, hihetetlen dolgokat beszél „Ungi" úr. Azt mondja,
hogy a P. Horváth Maria-féle segélyalap, dacára annak,
hogy kamata évenként kiosztatik, mégis a pénztárnok
úr buzgalma, faradsaga és ügyes kezelése mellett 5 ° ° °
frton felül szaporodott.
H o g y , kérem ! ? Ha ezt a kormányférfiak megtudjak,
hogy ön ilyen „Unicum"-capacitas, jó aron is megveszik;
hiszen ön sem többet sem kevesebbet nem mond, mint hogy:
minél többet elvesznek belőle, annal inkább szaporodik.
Az nem all, hogy a kamatok kiosztattak, azon
egyszerű oknál fogva, mert be sem vétettek évenként
rendes időben ; s az ekként elkésett, vagy per altal a kiosztás ideje után — behajtott kamatok tőkésittettek ;
ezekből lett az 5000 frt tőkeszaporodás, és nem az
ön altal előadott „ügyes kezelésből." Az ön erre vonatkozó előadasat olvasva a nagy közönség, méltán azt hihetné, hogy az ungi ref. egyhm. pénztárnok az egyházmegye vagyonat — az evang. szolga szerint — adja
a pénzváltók kezébe, s innen kerülne ki, a kiosztott
törvényes kamaton felül, az 5000 frt tőkeszaporodás.
Az ön által előadottakat látva az olvasó közönség, méltán megvarhatja, hogy az ungi ref. egyházmegye tőkepénze 4—5 év múlva ismét 5000 frttal szaporodjék ;
de mi fog mar most történni, miből fog szaporodni, ha
a kamatok mind behajtatnak és kiosztatnak ? Ha nem
lesz meg az 5000 frt tőkeszaporodás, gyanusíttatni fog
az egyhm. pénztarnoka, hogy a pénztárt nem helyesen
s lelkiismeretesen kezelte ! ?
E kikezdés végpontjában ezt írja ön : „sajnalatra
méltó, hogy egyházmegyénk papsaganak egy igen csekély töredéke, támogatva egy pár világi egyén altal is,
nem átallá nyilt sértésekkel illetni e. m. pénztárunk éber
őrködőit, azonban az e. m. közgyűlés ezen támadast
visszautasította."
H a ön olyan eszélyes • volna, mint a milyen ambitiósus, ezt a pontot nem vetette volna fel a nyilvánosság asztalara, mert itt a márványlapra lőtt golyó épen

önt és azt találja homlokon, a kinek a kedveért e pontot irta. Azt hiszem, az ön által jelzett „nagy többség*
sem fogja eltagadni, hogy az, mire ön itt céloz, ekként
t ö r t é n t : felolvastatván a pénzügyi választmány jegyzőkönyve, abban az m o n d a t o t t : hogy a számadás rendben ; biztosítatlan, betáblázatlan tőkék nincsenek. Erre
Gulácsi Károly egyh. m. tanácsbiró s a pénzügyi vál.
egyik tagja felszólalt, »hogy ez a jelentés nem áll, mert
vannak biz ott betáblázatlan tőkék.® E r r e az e. m. pénztárnok úr azt felelte, h o g y „ez sem áll, mert tőkék nincsenek, hanem csak egy van : a Kovács Károly úré
4000 frtról, de ez nem a múlt, hanem még az ezt
megelőző évről szóló, ezért nincs most a jelentésben.®
Gulácsi K. úr erre kijlentette : hogy ő mint a pénzügyi
választmány egyik tagja felelősséget ezen betáblázatlan
tőkéért magára nem vállal. Gulácsi Károly úrnak ezen
határozott kijelentésére, a pénztárnok úr megnyugtatólag azt válaszolta : hogy a kiadott tőke nincs veszendőben. Ezzel ez ügy bevégződött.
Tessék „Ungi® urnák visszaemlékezni, vagy bárkit a „többségből® megkérdezni, ha nem így történt-e
ez ? Ki sértette itt és mivel a „papságnak egy igen
csekély töredékéből® a pénzügyi választmány éber őrködőit, és miképen utasíttatott ez vissza ! ?
Ön több izben felemlítette már, h o g y „a papságnak egy igen csekély töredéke.® — Tapasztalatlan,
túlbizakodott hadvezér az, ki az ellenfél táborát kicsinyli,
fitymálja. Tudja-e azt, hogy a legközelebbi e. m. gyűlésen is ez a „kis töredék® választotta be egyh. m. tanácsbirákká : Szabó József eszenyi lelkész urat 22, Bernáth Dezső országgy. képviselő urat pedig 19 szava
zattal (38 szavazatból) a „nagy többség® ellenében?
Az ötödik kikezdésben azt irja ön : „hogy az egyh.
m. látogatók élénk vonásokkal rajzolják a nyomort,
ínséget, melyben vannak egyh. m e g y é n k papjai s tanítói a múlt évi általános terméketlenség miatt. Ebből
kifolyólag indítványoztatott, nem lenne-e célszerű, hogy
a P. Horváth Mária-féle alapítvány kamatainak egy bizonyos része, ez évben kivételesen, vonassék el az építkezni akaró egyházaktól, annyival is inkább, mivel a
nép is igen szegény, s az építkezéshez anyagi áldozatokkal járulni nem képes, a félben levő, vagy halaszthatlanúl szükséges építkezésekre adassék csupán segély ;
s az által nyujtassék alkalom szánandó helyzetben levő
papjaink s tanítóinknak igazán mostoha helyzetük javítására. Ezen indítvány általános örömmel f o g a d t a t o t t ;
azonban egyik világi tanácsbiránk B. D. úr a végrendeletre való hivatkozással, mely ilyen kivételes esetekről
nem szól, — ezen életrevaló humánus indítványt, mindjárt bölcsőjében eltemette.® stb.
Ez, „Ungi® úr, igen hatalmas kettős rúgás egy
szusz alatt. Az egyik lábával megrúgja ön az egyh. m.
„nagy többségét,® hogy miért engedi magát egyetlen
egy szál ember által, egy ,életrevaló humánus indítvány® tárgyalásánál leszavaztatni; a másik lábával pedi^ hatalmas rúgást mér a „kis töredék® által csak

most beválasztott tanácsbiró : Bernáth Dezső oldalának, szoktatásul, hadd tudja meg, hogy bánik el az
„egyh. m. többség® némely, az egyh. megyén önmagának nagy szabadalmakat vett tagja azokkal, a kik
önös céljai ellen szót mernek emelni.
Kérem „Ungi® úr, t e g y e szívére kezét s emlékezzék vissza ennek az ügynek tárgyalására. Hát nem
az egyházmegyei pénztárnok úr volt az első, a ki ezen
indítványt el nem fogadhatónak véleményezte ; azért
i-ször, mert ez a végrendelettel ellenkeznék, 2., azért,
mert a kiosztás módozata sok kellemetlenségnek volna
szülője, s végre is oly csekély összeg esnék egy-egy
részre, h o g y e miatt a végrendeletet megháborítani nem
lenne érdemes. Bernáth Dezső úr azt az indítványt tette,
hogy ha az itt előadott módon nem, tehát kölcsönképen adassék ki az illető összeg a lelkész és tanitó uraknak 2 vagy 3 év alatti törlesztésre ; de ismét előjött a
kiosztás módozatának nehézsége, es az egy részre eső
összeg csekélysége. í g y temettetett el a felterjesztett
javaslat a közgyűlés többsége, de nem Bernáth Dezső
úr által.
Végűi ajánlom, kérdezze meg „Ungi® úr Fürjész
István szürtei
lelkész
urat , hogy
micsoda
jognál fogva ment ő 1879-ben az e g y h á z m e g y e által
megbízott küldöttek mellőzésével, a nyarádi egyh. iskolája megvizsgálására, s micsoda különös szabadságnál
fogva írta alá a küldöttségnek egy kis töredéke által felvett jegyzőkönyvet, mint egyh. m. kiküldött. Továbbá,
ugyancsak a múlt 1879-ik évben, Mesko Jánosnak a
népiskolai választmány be nem számítható kis töredéke
előtt Szürtében megejtett vizsgájáról szóló tanítói oklevelet, honnan vett jog- és szabadságnál fogva írta alá,
mint népiskolai választmányi tag ?
Ezekre feleljen meg „Ungi® úr a maga és Fürjész úr részéről, nem nekem, hanem az olvasó közönségnek. Csak arra kérem, ne óvakodjék, ne idegenkedjék annyira az igazság kimondása s közlésétől, mint ezt
már egy más alkalommal e lapok hasábjain is tevé, s
legközelebbi cikkében is ísmételé.
Cikkének többi részeire nem válaszolhatok, mert
hirtelen t á m a d t szembajom miatt a gyűlésen tovább
jelen nem lehettem. Üdv és béke velünk!
Urbán

Mihály,

záhonyi ref. lelkész.

II.
Kötelességem szólani az ungi e. m. közgyűléséről
e lap 9-ik számában megjelent tudósítás egy pontjáról,
mely legelsőben is személyemet, azután pedig a „tiszaháti s erdőközi tanítói értekezleti kört® sértőleg érinti.
Azt mondja ugyanis tudósító, hogy : „azon kölcsönös szeretetet, mely egyházmegyénk testületének tagjait
eddig összetartotta, most egyesek sértett hiúsága és
önérdeke, kíméletlenül zavarta fel.® Utal ez értelemben
a pénzügyi választmány eljárását kifogásoló töredék eredménytelen kísérletére, s azután pedig a jiszaháti s er-

dőközi tan. ért. kör* által hozott jegyzőkönyvi határozat
követelő és sértő modorban lett felterjesztésére.
Azon „jeles készíiltségünek talált ifjú egyén*
ugyanis, ki miatt az az „általános megbotránkozást keltett* jegyzőkönyvi határozat is hozatott, — a mult év
tavaszán Bezőben tartott e. m. közgyűlésre egy kérvényt
nyújtott be, melyben magát az ungi e. m. tanitó testület
kebelébe segédtanítói minőségben felvétetni kérte. Kérvénye azonban nem fogadtatott el, mert kitűnt, hogy
még iskolákat sem végzett. Ezt az ifjú egyént mindezek
dacára is, a mult év dec. havában illetéktelenül
megejtett vizsgálaton, egyházmegyénk népiskolai választmánya
„jeles készültségünek* találta, s kiadta neki a rendes tanítói oklevelet. U g y a n a n n a k az ifjúnak, kit a megelőző
tavaszi gyűlés még segédtanítói minőségben sem fogadott el.
E g y h á z m e g y é n k népiskolai választmányának testülete 3 papi, 2 tanítói, 3 világi egyénből, s ezeken
kivül pedig egy világi s egy papi elnökből, tehát 11
tagból áll. Minden testület pedig, legyen az egyházi
vagy politikai testület, nézetem szerint jogérvényes határozatot csak úgy hozhat, ha annak jegyzője és legalább a tagok fele részben jelen vannak. Már pedig ezen
kérdésben lévő vizsgán — az elnökség részéről különben
sem történvén meghívás*) — a népiskolai választmány
tagjai közül, a világi elnökön kivül, csupán két illetékes
tag volt jelen jegyző nélkül. H á t ugyan nem jogosan
mondom-e azon vizsgálat megejtését illetéktelennek ?
Megtudva a „tiszah. és erdők. tan. ért. kör® a
történteket, emez ifjúnak kiadott tanítói oklevél megsemmisítését, az e. m. közgyűléstől kérvényezni elhatározta.
Az ez értelemben szerkesztett jegyzőkönyvi kivonat volt
az, mely Ungi úr szerint, általános megbotránkozást
keltett. Igen, mert az egyházmegye egy pár mindenhatójának nem tetszett az, hogy a nagy testületben van
egy kissebb testület, mely a nagy testület kebelében történt félszeg eljárások miatt szavát fel meri emelni. D e
kérdem : nem kötelessége-e bármely tanítói testületnek,
ha — akár közvetve, akár közvetlenül — tekintélyén
csorbítást észlel, hogy a nézeteket tisztázva, a maga
ügyében felszólaljon ? I lát kérdem : Önök a tanítói hivatalt jelenben is olyan kopár mezőnek tartják, melyen
minden barom szabadon legelhet ? Ne örüljünk annak
uraim, hogy az az ügy az önök ínye szerint intéztetett el, mert a világ előtt igen furcsának fog feltűnni
azon dolog, hogy a mely ifjút önök 1879-ben oly primitív készültségűnek, elejtendőnek találtak, azt 1880-ban
mar jeles készültségűnek tüntetik föl.
Azt is mondja Ungi úr, hogy : az a jegyzőkönyvi
kivonat oly követelő és sértő modorban volt szerkesztve,
melyen egyházmegyénk egész testülete általánosan megbotránkozott. Kénytelén vagyok Ungi úrnak ezen állítását teljesen visszautasítani, egyébiránt, hogy a közönség
*) Jellemző, hogy az e miatt tett interpellatióra, a népisk. választmány egyik, elnöke azzal védekedett, h o g y : szűk világ van, a
meghívottaknak pedig ebédet kellett volna adni.
Sz. A.

tájékozva legyen Csomonyán jan. 2-án tartott értekezleti
gyűlésünk azon „megbotránkozást keltett* jegyzőkönyvi
kivonatáról, ime a maga eredetiségben közlöm :
„8. Komoly vitatkozás keletkezett az értekezleten
azon körülmény felett, hogy a mult 1879. év alkonyatan
Mesko Jánost — jelenleg Mogyoróson Váci Sándor mellett működő gyakorló segédtanítót — az ungi e. m.
népiskolai választmányának egy töredéke, az egyházmegye elutasító határozata ellenére — rendes tanítói
oklevéllel látta el.
Tekintve azért, hogy nevezett Mesko János az
1879-ben Bezőben tartott tavaszi e. m. közgyűlés által,
— melyen magát az ungi e. megyébe segédtanítói minőségben bekebleztetni kérte, — kérvényével együtt
egyszer mindenkorra elutasittatott.
Tekintve továbbá, h o g y a 11 tagból álló népiskolai választmány tagjai a megejtendő tanítói vizsgára sem
szóval sem írásban meg nem hivatván, az ezáltal illetéktelenül megejtett vizsgáról szóló bizonylatot a népiskolai
választmánynak csak egy igen kis, számba nem vehető
töredéke irta alá.
Tekintve végre, hogy nevezett egyén a s. pataki
tanítóképezde igazgatóságának nyilatkozata szerint, az
általános szakképzettségnek, s a szükségkép megkívántató paedagogiai alapismereteknek oly primitív fokán
áll, hogy az igazgatóság kénytelen volt őt a képezdének még a hallgató osztályából is kiutasítani, hogy ez
által későbben az intézetnek tekintélye, jó híre és neve
be ne szennyeztessék, — nehogy egyházmegyénkben a
különben is g y e n g e lábon álló tanítói tekintély az ilyen
hivatásnélküli egyének által végképen megaláztassák :
Határozatba ment, hogy a tiszaháti s erdőközi tanítói értekezleti kör, mint testület, a népiskolai választmány töredéke által Mesko Jánosnak kiadott tanítói
oklevelet semmisnek nyilvánítsa, s a megsemisités megerősítését a legközelebb tartandó e. m. közgyűléstől
tiszteletteljesen kérvényezze.*
É n megvagyok róla győződve, hogy az előzmények után bárki is természetesnek fogja találni ezen
jegyzőkönyv szerkesztését.
Végűi szabad legyen még egy nevezetes dolgot,
melyet ugyan Ungi úrnak mint tudósítónak kellett
volna megcselekedni — felemlítenem. A »tiszaháti s
erdőközi tan. ért. kör*-an kívül u. i. van még egyházmegyénkben egy más tanítói értekezleti kör is, melynek papi elnöke a múlt évben elnöki hivataláról leköszönvén, a testület az elnöki székre a saját kebeléből választott egy tagot s ezen változást az egyházmegyének
bejelentette. Szegény testület ! Ha tudta volna, minő
örömmel fogadjak az e. 111. gyűlésen jelentését, talán
soha sem követte volna el azon lépést. „Mit ? — kialt fel az egyik egyházmegye, (mert megjegyzendő,
hogy nálunk az egyházmegyét ez idő szerint két egyén
képviseli) hát ezek már megint mit akarnak ! ? Az egyik
tanítói testület oklevelet semmisít meg, a másik papi
elnökét csapja el ! ? . . . Hát miféle merész pariak ezek ?!

Testületet nem ismerünk a testületben ! . . . kancsukát
és királyi biztost a rebelliseknek!® És úgy lón ! A
»tiszaháti s erdó'közi tan. ért. kör" erős megrovást, az
,,ungvár-kaposvidéki
kör® pedig, minden értekezleti gyűltsére ellenőr gyanánt — egy, a népiskolai választmány
tagjaiból kiküldendő biztost kapott.
Ezeket láttam szükségesnek az ügy tisztázásara
elmondani. Még csak annyit, hogy midőn a közönséget
ez ügyben itéletmondasra fölkérem, egyszersmind fölhívom az egyh. kerület figyelmét is egyházmegyénk
népiskolai választmányanak önkényes eljarására.
Szabó

Albert,

záhonyi ref. tanitó.

minden heveskedése s nehéz természete mellett is — és
más nem kevésbé tisztelt egyéneknek tartozom. Célom pedig ama közleményekben nem ez, hanem az volt, hogy
megójjam a feledékenységtől emlékezetét azon szerény
íróinknak, kik ezen e. m e g y e területén éltek s a kik
közé tartozott Sz. S. ur is. Nem necrologok azok, még
nem is életrajzok, mely utóbbiak egyik fő becse az, ha
tanulságosak, sziv- és jellemképzők, hanem szaraz életrajzi
vázlatok, melyeket nem is olvas mindenki, s értékök,
becsök csak azok előtt van, kiknek ez a szakmajok.
Kivanom tiszta szivbői, h o g y Sz. úr necrologjat
m é g soká irják meg ! H a annak idején mások ezt tenni
elmulasztanak, én ha az Úr akarandja és élek — megemlékezem róla híven az igazsághoz s ama elvhez : „de mortuis aut bene, aut nil.®
Szentkúty
Károly.

RÉGISÉGEK.
Észrevétel Szentmiklósy Sámuel ur
(<
>>
: Viszhang -jára.
A fent tisztelt ur az én csendes, majdnem súgva
mondott szavaimra nagyon erős, dörgedelmes viszhangot
ad a jeltelen sírokból. Nem lepett meg, mert nem állítottam határozattan, hogy meghalt és mert jól ösmerem
e hangot. Igen, ez a hang, ez a pattogó, mindennek
ellentmondo, sőt mindent tagadó h a n g az övé! Bizonyos vagyok benne, h o g y ha teljesen azt és akként
állítom vala, a. mit és miként ő maga e lapok f. é. I I .
számában vall: akkor is belekiált a Jeltelen sirba* :
„hazugsag, nem igaz, őrúlt beszédek® ! Ezt tudva,
minden egyéb körülmények közt szó nélkül h a g y n á m
beszédét ; d e mivel »jeltelen sirok® c. közleményeimet
nem — miként ő véli — viszketegbóí, hanem azon tudatban
irtam, hogy prot. egyh. irodalmunk majdani Toldy-ja
hasznat vegye, s mivel Sz. S. úr abból indulva ki, h o g y
én őt megholtnak hittem, pedig ime él, állítja, h o g y a
többi adataim s közleményeim is mind ilyen »szedettvedett imitt-amott hallott beszédekből merítvék, melyeknek fele nem igaz, fele pedig nem úgy történt® : nehogy
hallgatásommal az ő tagadasainak igaz voltát s ezzel életrajzi vázlataim adatainak valótlanságát láttassam igazolni,
felszólalok s kijelentem, h o g y a Prot. E. I. L a p . jelen
évi folyamaban megjelent életrajzi vazlataim adatainak
hitelességeért, ha csak nem toll- vagy sajtóhibák, jótállok, merítvén ez adatokat az e. megyei levéltárból s
jkönyvekből s lévén a barsi e. megyében élt irók legtöbbjét, különösen pedig Szentmiklósy S. urat illetőleg
azon kedvező helyzetben, hogy — miként ő kívánja a
„necrolog®- iró uraktól — »a tárgyul kitűzött egyént minden körülményeivel együtt teljesen ösmerem s azt lelki
testi tulajdonaiban felfogni képes vagyok.® S csak azért
nem bocsátkozom részletes cáfolatokba, mert ez személyeskedésre vezetne s feledésbe ment események fölidézésével behegedt sebeket tépnék föl s megsérteném
azon kegyeletes gyöngédséget, melylyel Sz. S. urnák

I RODALOM.
F e l h í v á s lelkésztárcsainkhoz s protestáns népünk
és egyházunk jobb jövendőjét meleg buzgalommal munkálni kész testvéreinkhez ! Külföldi testvéreink, olcsó
néplapok kiadása altal is ébresztik a nép vallasos érzületét s lelkesítik azt vallasos célokért való áldozatokra.
A nép az egyház életfájának gyökere, s nekünk lelkészeknek ápolnunk kell a gyökeret, hogy a fa ízesebb és
dúsabb gyümölcsöket hozzon. PL célból több társaimmal,
mint Csécsi Miklós, K ö n y v e s T ó t h Kálmán, Zsigmond
Sándor, Baksay Sándor, L a n g Adolf stb. elhatároztuk,
hogy Isten segedelmével, összes prot. lelkésztársaink,
valamint az e g y h á z m e g y é k s egyházkerületek támogatása mellett, ez év közepétől „Vasárnap® cím alatt, egy
heti prot. néplapot adunk ki. A lapnak minden egyhazba
legalabb egy példányban kellene olvastatnia. Alig van
egyház, melyben e g y - k é t . j o b b tag, a lelkész buzditasa
mellett hetenként n é g y krajcárt, a mennyibe egy-egy
szám k e r ü l : ne birna összegyűjteni. Mily üdvös hatasa
lehet ezen néplapnak népünkre ? Mint fogja ez megnépesíteni templomainkat, megnépteleníteni a mulató, vagyont, erkölcsöt pusztító helyeket. D e mindez csak úgy
fog létesülhetni, ha minden lelkész buzgón karolja fel
ezen szent ügyet. A d d i g is tehát, mig a „Vasárnap®
mutatványszáma megjelennék, társaim nevében is bizalommal hivők fel minden lelkésztársat, s népünk vallásos
erkölcsi emelését munkálni kész testvéreket, az ügy létesíthetésének szellemi és később anyagi támogatására.
PLzen prot. néplap által, lesz önkéntes adományokból
megalapítható a domesztika ; tiszta jövedelmének is egyrésze a domesztikáé lesz. Testvéreim ! gyámolítsátok:
a kik népszerű nyelven tudtok irni, küldjetek hozzám
a mi népünk felfogásahoz mért vallásos irányú erkölcsöt
épitő munkákat. H a mi lelkészek, s buzgóbb világiak,
összetesszük erőnket, buzgalmunkat, m e g l á s s á t o k : a
hegyek is megmozdulnak, s az Ur előtt leborulnak.
Celder Marton.

Irodalmi bajok. III. füzet. N é m e t balladák és románcok. M a g y a r á z t a Heinrich Gusztáv. Megbírálta D é v a y
József. A r a 30 kr. — A szerző Heinrich említett művét
kritizálja, h o g y minő m o d o r b a n és méltatással, elárulja
a m u n k á n a k következő m o t t ó j a :
Grammaticam nescis, ideo bene scribere nescis :
Vis tamen, ut doctum te numerent alii.

Viski B á l i n t n é költeményei. Szerző sajátja. Sárosp a t a k . 192 lap. Bolti ára 1 frt 20 kr. Népies h a n g o n
szól, azaz h o g y a k a r n a szólni, ha tudna, egész irodalmunk. E spirituális csimpanckodás, m a g á n is viseli a
majmolás bélyegét, mely az erőltetett, hajuknál fogva
előhűzott d u h a j m o n d á s o k , M o k á n y Berciádák összehalmozásában áll. A kik megcsömöröltek i m m á r ez irány
túlzásaitól, v e g y é k k e z ü k b e e k ö n y v e t , h o g y megláthassák, mi az igazi népies nyelv és a mi lényegesebb,
minő a m a g y a r n é p észjárása. Igaz, h o g y v a n n a k e
kötetben, és p e d i g j ó k o r a számmal, közönséges rigmusok, de v a n n a k ám benne, kivált a n é p d a l o k közt, igazán
értékes, b á r m e l y aesthetikai tribunál előtt megállható
d a r a b o k is. Szebbnél szebb n é p d a l o k e g y m á s t érik e
k ö t e t b e n ; nincs köztük e g y sem, mely ne é k e s k e d n é k
az egyszerűség, a hangulat, az ü g y e s technika legszebb
virágaival. R á k a p o t t a v a d g a l a m b a kalászra és a Kerekes A n d r á s n ó t á j a el is n y e r t e a b a b é r k o s z o r ú t , mert
a n é p a j k á r a v e t t e s országszerte dalolja Kanizsától
Szeredáig.

KÜLÖNFÉLÉK.
* S z e m é l y i hírek. Kérészy István sárospataki g y m nasiumi tanárt a sárospataki ref. e g y h á z k ö z s é g főgondnokává választotta. — Puskás Lajos szacsvai ref. lelkész,
nyéni lelkészszé választatott m e g .
* A k i s ú j s z á l l á s i ref. e g y h á z t a n á c s e g y kisdedóvó
intézetnek m é g ez évben leendő felállítását e g y h a n g ú lag elhatározta. E határozatból kifolyólag a g o n d o z á s a
ala bizott kisdedóvodai alapból a N a g y Sámuel-féle telket épületeivel e g y ü t t m e g v á s á r o l t a , s egyszersmind a
kisdedóvónő fizetését 500 frtban megállapítván, ahhoz,
illetőleg a növendékek által fedezendő 300 frthoz részéről évenkénti 100 frt értékű t e r m é n y b e l i a d o m á n y t
m e g a j á n l o t t ; egyúttal a közbirtokosságot is megkeresvén,
attól szintén évenkénti 100 frt haszonbérleti összeget
képviselő földet nyert. F e d e z e t l e n v a n n a k m é g a z o n b a n
az épületek átalakítására, javítására, s évenkénti 5 öl
tűzifa beszerzésére szükséges költségek. Mindezeket s
t o v á b b felmerülhető költségeket az e g y h á z t a n á c s társadalmi uton remélvén beszerezhetni, Illyés Bálint lelkészt,
egyházi elnököt és Mészáros Illyés, világi elnököt megbízá, h o g y az ü g y érdekében Kisújszállás közönségéhez
felhívást intézzenek.

* A n a z a r é n i s m u s Berettyó-Újfaluban is kezd
terjedni. Nagy-Szalontárói időnként át-átrándúl egy-egy
apostol, kinek főleg a kevésbé felvilágosúlt alsóbb néposztályból , t ö b b e k e t sikerült e felekezetnek megnyerni.
E r a j o n g ó képzelődök a b b a n a szerencsétlen rögeszmében élnek, h o g y ők a szentlélek, v a g y az Isten küldöttei, s e h i t ü k b e n m a g u k a t más közönséges hivő embereknél különbeknek t a r t j a k . Békés-Csabáról a nazarénusokat illetőleg, hasonló híreket vettünk. B.-Újfaluban
a ref., B.-Csabán az ág. h. ev. e g y h á z rovására terjeszk e d n e k . Ú j v i d é k e n m e g , e g y reformátusból nazarénussá
vált atyafinak kis leánya meghalván, az minden egyházi szertartás nélkül t e m e t t e t e t t el. A hivek nagyszámmal jelentek m e g , s a m a g u k m ó d j a szerint t e m e t t é k
el a halottat — a ref. sírkertben !
g j ^ T Lapunk bezártakor sikerült csupán megszereznünk a gymnasiumi és reáliskolai oktatásról szóló, s az
országgyűléshez ép most b e t e r j e s z t e t t törvényjavaslatot.
Legközelebbi s z á m u n k b a n m e g k e z d j ü k annak közlését.
A d d i g is, olvasóink előleges tájékoztatása végett, közt u d o m á s r a hozzuk, miszerint az említett javaslat tulajd o n k é p e n két főrészre oszlik. A z első rész az állam
rendelkezése alatt álló, a második p e d i g a hitfelekezeti,
községi stb. középiskolákra vonatkozik. A z utóbbik felett a felügyelet gyakorlására nézve •— kevés módosítással — u g y a n a z o n szabályok allapítvák meg, a melyek
a tavalyi „ p o n t o z a t o k b a n / A főfelügyelet azonban sokkal
szűkebb korlátok közé van szorítva a hatóságok, mint
a felekezetek iskoláira nézve. A felekezeteknek például
m e g e n g e d t e t i k , saját elveik szerint rendezni be a tanárképzést, tanárvizsgáló bizottságokat szervezni s megadatik nekik a tanárképesítés j o g a . M é g csak azt jegyezzük m e g , h o g y a kérdéses javaslat részletes indokolással
van ellátva, melyet hasonlóképen egész t e r j e d e l m é b e n
közölni fogunk.
* B e r e g s z á s z o n e hó 18-án iszonyú tűzvész pusztított. A d ü h ö n g ő orkán által szított dűló elem terjedésének csak e g y oldalon sikerült elejét v e n n i : a ref.
lelkészi laknál, hol a buzgó ref. e g y h á z t a g o k a lelkészi
lakot, hirtelen e g y szálig levervén tetejéről a zsindelyt,
m e g m e n t e t t é k s vele e g y ü t t m e g m e n t e t t é k templomjukat, s talán az egész utcasort. A lelkes készségnek s
önfeláldozó b u z g a l o m n a k nemes példája, h o g y e g y é g ő
v á r o s b a n a hívek feledve minden e g y e b e t , e g y h á z u k
m e g m e n t é s é r e sereglenek össze !
* A s z e n t Benedek-rend 1400 éves jubileumát a
mult h é t e n ünnepelték a monte-cassinoi kolostorban. E
rendből 4 p á p a , 200 bibornok, 1400 érsek és t ö b b mint
3000 kanonizált szent került ki. H a z á n k b a már Géza
vezér korában j ö t t e k be s Sz. István által honosíttattak
m e g P a n n o n h a l m á n . Á t a l á b a n véve derék szerzet, mely
jezsuita collegáival ellentétben, sohasem ártotta belé
m a g á t a politikai viszonyokba. A francia bencések borai
s pálinkái világhírűek. Sőt mi több, m é g a találmányok
t e r é n is szerepeltek, a mely terrenumon a művészi tor-

túrát fölfedező dömés-barátokon kívül, egyéb szerzet
nem igen vált otthonossá. A szelíd bencések találmánya
nem oly nagyszerű, mint a kínvallatás művészi alkalmazása, de azért mégis csak találmány. Ok találták föl
a domino-játékot, még pedig következőképen: A montecassinoi zárda két kolduló barátja némi kis bűn miatt
e g y cellába záratott. Unalomból kis kövecskéket vagdostak krétából és azokat kis fekete pontokkal jelölték
meg. A kövecskéket aztán olyformán rakták össze,
h o g y meghatározott számítás szerinti sorok keletkeztek.
Midőn e foglalkozásnál meglepte őket az apát, n a g y
zavarodásukban elkezdtek hangosan imádkozni: Dixit
Dominus Domino !
aztán ötöltek-hatoltak, de a
„Domino® szónál végkép megakadtak. A z általuk feltalált játékot Dominonak nevezték el, mely néven hívják még mai nap is. A domino eredetileg ártatlan
játék volt, de hát minden elfajul a nap alatt, s a dominoból domino-makaó, a jámbor föltalálok időűző
mulatságából rendkívüli hazardjáték lett
* Az orsz. p r o t . á r v a e g y l e t , br. Kochmeister
Frigyes elnöklete alatt f. hó 25-én tartotta meg évi
rendes közgyűlését. A közgyűlést Győry Vilmos lelkész
alkalmi imával nyitotta meg. A választmány évi jelentése szerint az árvaház 4 osztályú iskolájában ez évben
oktatast nyert 54 árvaházi és 45 idegen gyermek, kik
közül 54 ág., 29 h. h., 15 r. kath, 1 gör. kel. vallású.
A z árvák száma ez évben 70 volt. Sajnálattal jelenti a
választmány, h o g y a múlt évi közgyűlés szigorú határozatához képest az ezen létszám elérése után érkezett
felvételi folyamodványokat kénytelen volt visszautasítani, de tekintve az egylet szomorú anyagi állapotát s
azt, hogy ez évben is kiadási többletet vagyonából fedezett, kéri ezen határozatnak jövőre is fentartását. A
közgyűlés e pontot illetőleg felkéri a választmányt, h o g y
a vidéki hitrokonokhoz felszólítást intézzen az egyletbe
lépésre, adakozásokat gyűjtsön, hasonlóra szólítsa fel a
vidéki espereseket is. Egy-egy árvának évi ellátása átlag 177 frt 86 krajcárba került, tehát kevesebb mint
harmadéve, midőn minden egyes árvára 183 frt volt az
évi kiadás. A növendékek egészségi állapota kiválóan
kedvező volt. 70 gyermek között, kiknek legnagyobb
része csecsemő- és első gyermekkorát nagy nyomorban
élte át, s ennek folytán többnyire g y e n g e testalkattal
jut az árvaházba, csupán két komolyabb betegségi eset
fordult elő, s ezek közül is az egyik szerencsésen folyt
le, másika fájdalom, halállal végződött. A választmány
végül köszönetet mond buzgó női választmányi tagjainak, dr. Jelenik Zsigmond intézeti orvosnak s mindazoknak, kik az egyletet ez évben a kegyelet munkájának
tovább vezetésében segélték. — Ezután a Zsigmondy
Pal, Nadosy György és J á r m a y Gusztáv tagokból álló
számvizsgáló bizottság terjesztette elő jelentését, melyben fájlalja azon szomorú tényt, hogy az egylet minden
megtakarítása mellett is 1263 frt 10 kr. hiányt mutat fel;
de ezen többletet elkerülhetetlennek találja, s a választmánynak kéri a felmentvényt megadni. A jövő 1880.

I évi bevétel 13,500 frt, a kiadás ugyanannyival iranyoztatott elő. Ezután a kilépett választmányi tagok válasz] tattak be ismét közfelkiáltással és pedig a férfiválasztmányból, elnök : h. Kochmeister
Frigyes;
t a g o k : dr.
Ballagi Mór, Hornyánszky Viktor, dr. Roller Gyula és
; Török Pál superintendens , a női választmányból, elnöknő :
, Székács Júlia ; t a g o k : Cséry Ida, b. Kochmeister Rarolina, Liedemann Rózsa és Tisza Rálmánné. Ezután a
közgyűlés eloszlott.
G y á s z h í r e k . Sarkadi Ferenc tiszafüredi ref. nép| tanító f. hó 17-én elhunyt Kunhegyesen. 55 évet élt s
abból 34-et a népoktatás terén töltött. Neve, saját ta1 lálmányú szabadalmazott „vámőrje® és szántóvető gépje
után, iparos és gazda körökben is ösmeretes volt. —
„Makay Dániel ungvári ref. lelkész s egyetlen leanya
Etel és férje Sárkány Imre gálszécsi ref. lelkész, s gyermekeik ; testvére özv. Kovács Johanna, úgy Makay
E n d r e csomonyai ref. lelkész s Makay Miklós, a maguk
; s több rokonaik nevében a legmélyebb fájdalommal
jelentik a példás szeretetű, felejthetlen jó nő, gondos
édes- s nagyanya, példás szeretetű testvér s melegen
szerető rokon Kovács Terézia, f. hó 21-én életének 59-ik
évében történt e l h u n y t á t ; a 31 évig tartott házasságot,
melyet soha egyetlen szóváltás sem zavart meg, szétválasztotta a kíméletlen epe-lázzal megjelent halál. L e g y e n
kedves emléke, áldásul közöttünk !® A derék nő hűlt tetemei e hó 23-án helyeztettek örök nyugalomra, n a g y kö: zönség részvétele mellett; mire vonatkozólag e sorokat vettük : Hálás köszönetemet fejezem ki az ungi ref. egyházI megye nt. esperese, lelkésztársaim, világi tanácsbirak,
| tisztviselő uraknak s a gyászszertartást végzett szónokoknak a feledhetlen nőm temetése alkalmával kitüntetett részvétért. — Malcay Dániel, ungvári ref. lelkész.

ADAKOZÁSOK.
G y á m i n t é z e t i adakozás. Aszód.
Gyámintézetre
17 frt. Leopoldiánumra 2 frt. Bányakerületi özvegy, arva-intézetre 6 frt. Tó-Györknek 4 frt 53 kr. Mely
összeghez b. Podmanicky Levente e. felügyelő 10 frt.,
b. Podmanicky Géza 7 frt 50 krral járult. — lklad,
Aszód filiaja. Gyamintézetre 5 frt. Leopoldianumra 1 frt.
Tó-Györknek 2 frt. 31 kr. — Zsidó, D o m o n y filiaja
! Micsinay György ujon választott tanitó gyűjtése mellett
gyámintézetre adott 1 frtot. L á n g Adolf, pestm. ev.
| gy. i. elnök.
A szegedi ág. hitv. e v a n g . e g y h á z és lelkésze
javára ujabban begyűlt adományok. A zólyomi
evang.
I egyház közgyűlésileg hiván fel a híveket önkéntes ada:
kozásra, begyűlt az egyház részére 32 frt. Az aláírási
ivet az anyaegyház 10 frttal nyitotta meg. A többi
adakozók névsorát, habár Thebusz János leik. azt beküldte, a nevek olvashatlansága miatt nem közölhetem.
A 41 forintnyi amerikai gyűjtést maga a közvetitő L a n g
Adolf, pestm. alesperes hozta e becses lapok utján
nyilvánosságra. B.-Csabán, 1880. március 20. Dr. Szeberényi Gusztáv, bányakerületi superintendens.

Protestáns lelkészi

könyvtár.

A „Prot. E g y h . és Isk. L a p " k i a d ó h i v a t a l á b a n a k ö v e t k e z ő m u n k á k
rendkívül leszállított áron

kaphatók:

1. H a g e n b a c h : A theologiai t u d o m á n y o k e n c y c l o p a e d i á j a és methodologiája. F o r d . Révész Imre. (A befolyó jövedelem fele a prot. árvaház javára fordíttatik.)
E r e d e t i ára 2 frt 30 kr. helyett 1 frt.
2. Kurz : Szent történelem. M a g y a r í t o t t a E a b ó A n d r á s . (Példányai csekély kivétellel, e l é g t e k ; a f e n n m a r a d t kötetekből b e v e e n d ő összeg fele a prot. árvaház részére adatik át.)
I frt 30 kr. helyett 65 kr.
3. A protestantismus harca az ultramontanismus ellen. Ballagi Mórtól.
1 frt 60 kr. helyett 50 kr.
4. Dr. Ballagi Mór : A h é b e r nyelv t a n k ö n y v e . 2-ik á t d o l g o z o t t kiadás, dr. Goldziher I. által. 2 frt helyett 80 kr.
5. T u d o m á n y o s kutatás a vallásban. E g y h á z t ö r t é n e l m i rajz. Irta Szilágyi F e r e n c
I frt 20 kr. helyett 4 0 kr.
6. Miért m a r a d o k a prot. e g y h . híve ? E g y h á z i beszéd. Irta K ö n y v e s T ó t h K á l m á n . (Az eladott p é l d á n y o k ára
a prot. árvahaz javára fordíttatik.)
12 kr. helyett 5 kr.
7. D e r ungarische Protestanten-Verein, seine E n t s t e h u n g und seine W i r k s a m k e i t . . .
60 kr. helyett 15 kr.
8. A népiskolai törvényjavaslat. Irta Ballagi Mór
4 0 kr. helyett 10 kr.
9. Successio és képviselet az erdélyi evang. ref. superintendentiában
30 kr. helyett 5 kr.
io-—11. Hazi kincstar. 1861. 1862. évfolyamok
4 frt helyett 2 frt 60 kr.
12. Ballagi Mór megnyitó beszéde a p r o t e s t á n s e g y l e t alakuló gyűlésén
20 kr. helyett 10 kr.
13. A t ö r t é n e t bölcsészete és a történetírás. Irta Makkai D o m o k o s
18 kr. helyett
5 kr.
14. Bibliai t a n u l m á n y o k . K é t kötet. Irta Ballagi Mór
1 frt 60 kr. helyett 80 kr.
15. A biblia. T h o l u c k A u g u s t után Ballagi Mór
1 frt helyett 30 kr.
16. A g a z d a g és szegény találkozása. 3 prédikáció id. Coquereltől. F o r d . H e t e s y Viktor. (E munka jövedelme a
p r o t . arvaház részére a d a t i k át.)
4 0 kr. helyett 10 kr.
17. T ö r t é n e t i életrajzok. Ballagi K á r o l y és Batizfalvi Istvántól. I. kötet
80 kr. helyett 20 kr.
18. Protestáns t u d o m á n y o s szemle. 1871. évfolyam
2 frt h e l y e t t 50 kr.
19. Renaniana. Irta Ballagi Mór
60 kr. helyett 35 kr.
20. T á j é k o z á s a theologia mezején. Irta Ballagi Mór .
80 kr. helyett 30 kr.
21. A vallás a m u n k á s életben. Caird e g y h á z i beszéde
30 kr. helyett 10 kr.
22. A t u d o m á n y íejlődése h a j d a n és most. Irta Ballagi Mór
30 kr. helyett 10 kr.
Összesen 22 frt helyett 9.20 kr.

Akik az elősorolt műveket egyszerre rendelik meg, még a 9 frt 20 krból is 3 frt 20 krnyi
árleengedésben részesülnek,

h

az egész gyűjteményt

í<ry
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forintért

kapják.

A k ü l d é s 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 t ö r t é n i k .
HVTeg-orexicieltLetöik:

m é g :

A Protestáns E g y h á z i és Iskolai L a p 1858. évfolyama. K ö t v e
»
»
»
»
»
»
1863. 1864. 1865. 1867. 1871. 1872. évfolyama, minden évfolyam külön-külön. K ö t v e
»
»
»
»
»
»
1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. évfolyama, minden évfolyam külön-külön. K ö t e t l e n ü l
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7 frt helyett 6 frt.
8 frt helyett 10 frt.
9 frt h e l y e t t 5 frt.

Z_
A
.
a
?
„

A z iglói á. h. ev. f ö g - y m i i a s i u m n á l

a jövő

tanévben

t a n á r i

á l l o m á s

betöltendő.

Megkívántatik a mathesis és physikáből a tanképesítés főgymnasium számára.
•Javadalmak: 675 f. évi fizetés, 40 kmt. tüzelőfa a megfelelő fuvarbérrel s a megillető
tandíj részlet.
A rajztanításra képesítettek előnynyel birnak.
Személyes bemutatás kívánatos.
Csak a hivatalban már' állók választatnak véglegesen, különben csak próba évre.
A szükséges mellékletekkel felszerelt folyamodványok f. évi május 15-ig alúlirotthoz beküldendők.
Kelt I g l ó n márciusban.
TopSCheV
György,
>
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Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : 3 D r . B s c l l a , g " i

egyh. felügyelő.
l^/Lóz.

D E U T S C H M.-féle művészeti intézet Budapest.

PROTESTÁNS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
SZERKESZTŐés

K I A D Ó - H I V A T A L :
VIII. ker. Máriautca 10. sz. 1. em.

Előfizetési dij:

Hirdetések dija:

H e l y b e n házhozhordással s v i d é k r e postai küldéssel 4 h a s á b o s petit s o r többszöri beiktatásért
félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij
kir. p o s t a h i v a t a l n á l ; helyben a kiadóhivatalban.

külön 3 0 k r .

T e l j e s szátm-ÚL péld.éLxi-yo!k:ls:a.l m i n d é g szolg-á.llxa.tTjixxk:_

Azon t. előfizetők, kiknek elöfizetésök
lejár, annak megújítására felkéretnek.

1795-dik évi, nemkülönben a tiszáninneni 1796-ik
évi ev. reform, e kerületek főiskoláinak reformjait, méltó figyelmet érdemelnek a ref. egyház
következő tanügyi szervezkedései. A dunáninneni
A gymnasiumok szervezete.
kerület 1 801-ben teljesen reformált tanszervezetet
XI.
hozott be s 1840-ben újból átalakítá azt. A tiszánNem lehet szándékom megírni, Solon és
túli superintendentia 1806., 1812., r 8 2 i . s 1840-ben
Perikies ideje óta, mi változásokon ment át az
középiskolái rendezését mindannyiszor a kor igéifjak nevelésének s oktatásának ügye ? a nemzetek
nyeihez alkalmazá. A tiszáninneni kerület 1803.,
jelleménél fogva, a kifejlett viszonyokhoz, a föl1810., 1828. és 1837-dik évben lényegesb átalamerült szükségekhez képest, mi elvek s nézetek
kításokat eszközölt; ezenkívül több egyes iskola
lettek irányadók a nevelés s oktatás körében ?
külön szervezkedett, mígnem 1840-ben átalános
mely tantárgyak jelöltettek ki s cultiváltattak különreformtörekvések indultak meg. Az ágost. hitvalböző időszakokban az iskolákban, az értelmiség fejlásuak egyetemes tanügyi reformjai — eltekintve
lesztésére, az élet igényeinek megfelelőleg r mily
a Schedius-féle 1806. s utóbb 1840-ik évi javalmértékben, mi módszerrel, mi eszközökkel folyt
lattól — 1841-ben indultak meg. 1842-ben hozaaz oktatás ? A nevelés és iskolázás történelme
tott meg az első egyetemes tanszervezet, ezt
érdekes olvasmány a historicusra nézve a nemzetek jellemének, műveltségben haladásának isme- követé javítólag az 1846. évi s 1 869-ben az acsai
rete végett; a psychologusnak, a lelki erők s fejezé be. Ilyen volt visszatekintve a protestáns
szellemi tehetségek fejlesztésének módozataira mozgalom 1848-dik évig. (L. Jeszenszky Istv.: A
nézve; a paedagogusnak, a nevelés történetének magyarhoni protestáns középiskolák, 42-ik lapon.)
tanulságos adatai tekintetéből; az emberbarátnak,
A gymnasium 1848. előtt négy grammatikai
nemünk fokozatos művelődésének, előhaladásának osztályból állott s ezek képezték az algymnasiörvendetes tanuságául. De nekem nem lehet szán- umot és schola humanitatis príma et secunda két
dékom, hivatali másnemű foglalkozásaim, kivált- osztályából, melyekben a szónoklat és költészet
képen előhaladt életkoromnál fogva, köteteket írni tanítattak. Ezekből alakult, a grammatikai négy
e tárgyakról s könyvtárt állítani elő; az olvasó osztály beszámításával a felgymnasium. Ezentúl
is, úgy vélem, inkább a multak kifejlett eredmé- feljebb következett a magosb tankör, lyceum vagy
nyét, a jelen állapotot kivánja látni s ismerni.
akadémia, három éves tanfolyammal, honnan az ifjak
Ugyanazért a századok, sőt ezredek emlékei novitius, biennis, triennis deákoknak neveztettek.
fölött, mintegy léghajón átevezve, leszállok a jelen
század körébe, épen hazánk terén, s kitekintek
innen az európai művelt nemzetekre s azok tanügyi állapotára. Mellőzve a tiszántúli 17 91. és

Az algymnasium tantárgyai ezek voltak:
latin olvasás, helyes szókiejtés s írás, alaktan, etymologia a szószármázással s összetétellel, mondattan, szókötéstan, a könnyebb műfajok irálya, a
27

szónoklat s költészet elemei, prosodia, metrika, vallástan, számtan, föld- és természetrajz ; szorgalmatosan
foglalkoztak
pedig
a
fiúk iskolai és házi dolgozatok készítésével. A
humanitatis schola két osztályában a szónoklatés költészettan voltak a főtárgyak, olvasták a latin
classicus írókat, kiknek értelmezéséhez kellő tanulmányokat, ókori földrajzot, régiségeket, mythologiát, ily tárgyú kézi könyvekből tanultuk, a mathesisből a betűszámtant és mértant. Fejtették s
edzették a tanuló képességét az iskolai s házi
mindennapi dolgozások s fogalmazások. Miután
hat évi gynm. tanfolyam idején az iijak szellemi
tehetségei, az észlelő, figyelő, megfigyelő, gondolkozó, okoskodó, itélő tehetségek gyakoroltattak,
fejlettek s azok képeseknek Ítéltettek alapos tanulmányozásra : a tanulók, kiállott szó- s írásbeli
szigorú vizsga után, subscripserunt legíbus, melyek
a felsőbb tanintézeti növendékeket kötelezték, s
fölebb léptek a lyceumba, a bölcsészeti tanfolyamra,
hol az átalános műveltségre tartozó tanokat,
studia humanitatis, in compendio előadatva hallgatták. Itt magyarázták nekünk a latin és görög
írókat, magasb szempontból, t. i. hogy azok műveinek architectonicáját, szerkezetét értsük, gondolatvilágát felfogjuk, classicisinusát megismerjük;
itt hallgattuk a világtörténelmet pragmatice előadva; itt tanulmányoztuk a mathesist magasb
fokon, a trigonometria és astronomia plana és
sphaericát, s mik az időben a mathesishez számíttattak, az optika, katoptrika, dioptrikát; itt tanultuk a physikát s chemiát; a természettudományokat, növény- és ásványtant, állat- és növényélettant,
a nevelés-, oktatás- és módszertant, végre a philosophiából anthropologiát, psychologiát, logikát,
metaphysikát, erkölcstant, aesthetikát, bölcsészettörténelmet.
Ez vala a tanrendszer az ifjúság oktatásában
1848. előtt Magyarországon, a mint az a természeti fejlődés törvényei szerint előállott, helyzetünk
— viszonyaink — szükségeinkhez képest. E rendszer mellett fejlesztették a fiúk szellemi tehetségeit a gymnasium hat osztályában, örökös leckézés és gyakorlás által; kifejlesztetten magosb
műveletekre fordították a lyceumban, előadások
mellett. Kellő bevezetés volt ez az egyetemre,
bíztató induló a tudományos pályára s az életbe.
Ezen tanrendszer, mely helyesnek s célosnak

bizonyúlt be, összeomlott az 1849-dik évi bukás
következtében. Az alapelv, melyet a tudós Budai
Esaiás így fejezett kí: >:>Domestico nobis opus
est instituto et quasi ín medio nostri nato<<:, sérelmesen ignoráltatott. Kaptunk Entwurfot der Organisation der Gymnasíen und Realschulen in
Oesterreich — mert Magyarország verwirkolta állami existentíáját — ostromállapot idején, mikor
mindennemű gyűlések, együttes tanácskozások el
voltak tiltva, mikor meghódolás követeltetett áuf
Gnade und Ungnade, és vak engedelmesség. Az
uj szervezés a gymnasiumot, melynek rendeltetése
tulaj donképen a lelki erők s szellemi tehetségeknek mintegy gymnastikai nevelése s kifejtése a
végett, hogy a növendék tanulásra képesíttessék,
kinyújtóztatta nyolc évre, a magosb tankört devalválta egy évvel, megszűkítette s elégtelenné
tette az egyetemi kellő előkészületre.
Es e szervezet fennáll maiglan! Miért ? mert
elsőben, e szervezetet Thun Leo birodalmi minister úr, Boniz uram tanácsára, rendelte el s tette
kötelezetté. Csudálatos ! Mihelyt országunk némi
önállóságát visszanyerte : nemzetünk s annak vezérfiai buzgón igyekeztek a Bach- és Schmerling-korszakbeli intézményeket megszüntetni, még emlékeiket is eltemetni s visszaidézni magyar institutióinkat; de a Thun középtanodai szervezete
érintetlenül maradt, mint valami ne nyúlj hozzám
virág. A protestánsok, a pátens elleni küzdelem
s a nyiltparancs felfüggesztése után, elhatározták
az elébbi állapotra visszahelyezkedést; de felső
tanintézeteik régibb szervezetének kipróbált jóvoltát megmenteni csak igen enyhén kisérlették
meg s ők is beszakadtak az árfolyamba. Sőt nemcsak fennáll e szervezet, hanem a m. kir. oktatásügyi ministeriumnak gyakori és folytonos kísérletei, melyek javításra céloznak, s átmeneti intézkedései, mind-mind e szervezet alapján készültek,
e szervezet keretében mozognak.
E szervezethez nyúlni nem lehet, nem szabad,
mert a középtanodák így vannak szervezve a
birodalom osztrák részében. Csak búsulnom lehet
hanyatlásunkon, miszerint valamint egyebekben, tanügyünk berendezésére nézve sem lehet önállólag,
hanem osztrák módra kell eljárnunk s szervezkednünk. Valamennyi tantervet közlöttem, németekét, franciákét, angolokét, hollandokét, svájcit,
mind-mind 9 évi tanfolyamot szabnak a gymna-

siumi pályának, ha a fiúnak tiz éves korát számítjuk kezdetnek. Még a bajorok is, kik legtovább
próbálgatták a gymn. nyolc osztályt megtartani,
tapasztalván a német birodalmi 9 osztályú gymnasiumok előnyét a magukéi fölött, megtértek s
követték a szomszédok példáját, elfogadván gymnasiumaik berendezésének mintáját; mindez nincs
hatással Ausztriára, ez megcsökönyösiilt. Nur langsam voran, dass Oesterreich nachkommen kann !
mi pedig magyarok majdan az osztrákok után.
Védik, mint szószólók, a Thun-Boniz-féle rendszert az iíjú tanár urak is, kik 1850 óta 30 év
alatt voltak gymn. tanulók s lettek tanárokká.
Ők megszokták e rendszert, mert ez alatt növe
kedtek; nem ismerik a 48 előtti rendszer előnyeit, nem ügyelnek a művelt nemzetek példáira,
nevelési s tanítási institutióikra. Ignoti nulla cupido.
De védik a szülék is, mert — óh fájdalom, — az állam anyagi romlása, a túlterhes adózás, elemi csapások, mindenek felett pedig számítás nélküli, meggondolatlan sáfárkodásunk kívánatossá teszik a
sziilékre nézve, bár egy évi költséget, mely gyermekük taníttatására szükséges, megkímélhessenek,
fiók is mielébb keresetképes legyen. Nem az
mostan a kérdés s feladat, mily alaposan és jól?
hanem az, mily szaporán s röviden ? O cives,
cives, quaerenda pecunia primum est, Virtus post
nummos.

országgyűlés elé terjesztette törvényjavaslatát a
gymnasiumi s reáliskolai oktatásról. E törvényjavaslat 5-ik §-a szerint: Mind a gymnasium, mind
a reáliskola nyolc osztályú, ugyanannyi évfolyammal. A 6-ik §. szerint, a gymnasiumi oktatás rendes (köteles) tantárgyai: a) hit- és erkölcstan, b)
magyar nyelv és irodalom, c) latin nyelv és irodalom, d) német nyelv és irodalom, e) görög
nyelv és irodalom, f) földrajz (hazai és átalános),
g) Magyarország története, a felsőbb osztályokban
oknyomozólag s tekintettel az alkotmány fejlődésére, h) egyetemes történet, folytonos tekintettel
a művelődésre, i) bölcsészeti előtan (lélektan s
logika), k) mennyiségtan, 1) természetrajz, m) természettan s vegytan, n) mennyiségtani s természettani földrajz és a geologia elemei, o) rajzolás,
p) szépírás, q) testgyakorlat; tizenhat címen, tizenhat tantárgy. Ezeken kivűl :

vannak a gymnasiumoknak rendkívüli tantárgyai. A 7-dik §. szerint: a) valamely hazai nyelv,
a vidék szüksége szerint, b) francia nyelv, c) angol
nyelv, d) olasz nyelv, e) rajz (a felső négy. osztályban is), f) gyorsírás, g) műének.
Hiányzanak e kimutatásból némely tantárgyak, melyeket a jelenkor a humanitatis studia
körébe tartozóknak ismer s a műveltséghez kellékül igényel. Én jelennen csak az árva philoso
phiának akarok szószólója lenni. Olvastam, hogy
A gymnasium osztályainak kilencre föleme- Kr. u. sz. e. 16i-ben a philosophusok Rómából a
lését gátolja, többek véleménye szerint, a katonai tanács végzése által kitiltattak, ^Senatusconsultum
átalános kötelezettség is s a véderőről szóló tör- de philosophis uti Romae non essent*, mert tanívény. E törvény így hangzik: 3. §. >yA hadseregbe, tásaikban az állami intézményeket bírálat alá vethadi tengerészeibe vagy a honvédségbe lépés vén, azokat megingatták; olvastam, hogy a kegyetkötelezettsége kezdődik azon naptári év január len Nero a görög philosophusokat kiűzte Rómából,
hava 1 -tol, a melyben a hadköteles élte 20-ik mert erkölcsi magaviseletét megrótták: mi nem
évét betölti/ E szerint, ha a tanuló tiz éves ko- utasítjuk őket el, csak éltető levegőt nem engerában lépett a gymnasiumba: kilenc osztályú gym- dünk szívniok, sem munkakört nem jelölünk ki
nasiumban is végezheti pályáját, hadi szolgálata számukra. »Tény az, ezt írá közelebb egyik római
idejének bekövetkeztéig. Egyébiránt, ha a jól szer- kath. derék püspök, hogy a bölcsészeti tudomávezendő gymnasiumra tekintettel, a tanuló ifjúság nyok nálunk igen el vannak hanyagolva, kivált
értelmiségének kellő kiképeztetéséről célszerűleg azóta, hogy a bölcsészeti külön tanfolyam meg
akarunk gondoskodni: a netán előfordulandó bajos lett szüntetve s a gymnasiumot végzett ifjak ezen
esetekre nézve lehet intézkedni egy tollvonással tanintézetből, minden szorosan vett philosophiai
a véderőről szóló törvény revisiója alkalmával; előkészülés nélkül, közvetlenül lépnek át a felsőbb
annyival inkább, mert erre utal a középtanodai theologiai, jogi és államtudományi és orvosi tudooktatásról beterjesztett törvényjavaslat 33-dik §-a. mányi tanintézetekbe, melyekben a tanuló iíjaknak
Van erre nézve egyéb mondanivalóm is. Az kinek-kinek az ő szakmájában sokkal több tanulni
oktatásügyi minister úr f. évi március 20-án az valójok van, semmint hogy a philosophiai tudo27*
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mányok hallgatására is maradna idejök. Igaz, hogy
a gymnasium 8-ik osztályában hetenkint három
óra fordíttatik a lélek- és gondolkodástan előadására: ez azonban még arra való előkészületnek
sem elegendő, hogy a gymnasiumot végzett ifjak
a philosophiai tudományok rendszeres és sikeres
hallgatására átmehetnének. De kötelezve nem lévén,
nem is mennek át, kivéve a tanárjelölteket, kik
tudori rangfot
és habilitatiót keresnek és azon ritka
o
egyeseket, kiket az okadatolható tudás ösztöne
ingerel s Önmaguktól önmagukért szentelik napjaikat e tudományoknak. Az egyetemi almanach
elég tekintélyesnek mutatja ugyan ki a bölcsészeti
osztály hallgatóinak számát; de ezek közül hányan
hallgatják a szorosan vett bölcsészeti tudományokat r Az első éves jogászok is hetenként két órán
át ezen tudományok egyik vagy másik ágának
hallgatására kötelezvék; de figyelemre alig méltó
csekélység az, mivel az iskola jelen szervezete és
rendszere mellett hozzájárulhat a célhoz. Pedig,
ujabb időben a több irányban megindult komoly
tudományos törekvések, mind érezhetőbbé teszik
a philosophiai képzettség szükségét. Mert értelmes
embernek ismerni kell az élet és öröklét maraszo
tos igazait, tételeit s fenséges problémáit s azok
megfejtésének megkisérlett módozatait, ismernie
kell az örök igazságokat s a szent törvényeket,
melyek tetteit irányozzák. Korunkban, midőn keservesen szemléljük a nyilatkozó zavaros világnézetet, sürgőssé vált a mai nemzedéknek alapos
vezetése, hogy annak idején foglaljanak el biztos
álláspontot, melyről a meggyőződésókben élő igazság fegyvereit villogtathatják, s tudják igazán, a
mit tudnak s akarják következetesen, a mit akarnak.
De nem szükséges, hogy panegyrist s apologiát írjak a philosophia mellett, mire az nem
szorult; voltak annak mindenkorban s vannak ma
is hatalmas ügyvédei : csak azt akarom javalni,
kérni, számítsuk ezt is a humanitatis studiumok
közé. Ha a középtanodák — mint sokan meghatározzák — kiválóan az egyetemre előkészítő tanintézetek : azzá csak a philosophia tanítása által
lesznek, a nélkül nem. Mert, ha az ifjak ezen
tudományt, az ő összes ágazataiban, kötelezőleg
s rendszeresen fogják hallgatni s azt valószínűleg
meg is kedvelik: mindén esetre tágul a leendő
papnövendékek, jogászok, orvostanulók szellemi
látköre, eltnéjök szabatosan meghatározott fogal-
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makkal, átértett eszmékkel gazdagon, magosabb
röptű szárnyakat öltene s bölcselő figyelemmel
vizsgálnák s ítélnék meg magát azon szaktudományt, mit életpályájok céljául választottak. Van
a jognak, történelemnek, természettudománynak
bölcselete, mind az egyetemes philosophia emanatiója; e nélkül a mondott tudományok éltető
s elevenítő lélek nélküli tömegek, vázak. Ez idő
szerint — egyetemi tanár uraktól hallottam a
panaszt — az ifjak nem értik, csak bámulják előadásaikat, ha a tanárok bölcsészi nyelvet, szólamot használnak vagy bölcsészi fogalmakat
s eszméket hoznak föl Sőt az irodalom terén is
tapasztalhatjuk, hogy székére használt fogalmaknál
hiányzik az értelmesség logikai világossága s átalában tudományos nyelvünk nélkülözi a philosophiai gondolkozás által iskolázott kifejezésmód
erejét és szabatosságát.
Mindez azt tanúsítja, hogy középtanodáink
úgy a mint jelennen szervezve vannak, nem kiválóan az egyetemre előkészítő tanintézetek, legalabb
nem kiválók, — hogy azzá legyenek, felkarolandók
a philosophiai tudományok — így vagy úgy —
s többé nem mellőzhetők.
Török

Pál.

Iskolaügyünk és a kormány.
A protestáns egyház szabadságát mint az
általános lelkiismereti szabadság kérdésével kapcsolatos ügyet, 1790 óta általános nemzeti szempontból
kiváló rokonszenvvel tekintették mindazok, kik az
akkori átalakulóban lévő emberiségi köztudathoz
és a haladó idő változott szükségleteihez képest
jogállami viszonyok létesítésére törekedtek.
Minden felszólalás a protestánsok mellett
azon eszméből indult ki, hogy a protestáns egyház szabadsága az egész nemzetnek kivétel nélkül
közös érdeke, amennyiben azt azonkívül, hogy
jog és igazság követelte, a nyelvre és nemzetiségre nézve megszakadott Országunkban a felekezetek békés együttélhetése szempontjából a
nemzeti józan politika is sürgetőleg úgy kívánta.
Csakugyan, a legelső alkalommal, hogy a
nemzet akarata szabadon nyilatkozhatott, 1848-ban,
a törvényhozás kimondja, a felekezetek tökéletes
egyenlőségét, s ennek alapján később, 1868-ban
»addig is, míg a vallásfelekezetek egyenjogúsága
törvény útján általánosan szabályoztatnék/ meg-
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állapítja a keresztyén vallásfelekezetek viszonosságáról szóló szabályzatokat.
Azóta állami intézményeinket culturális alapra
fektetni törekvő törvényhozásunk, nemzeti életünk
egész folyamának oly irányt adott, mely a jogállam postulatumait minden téren égető szükségűekké teszi.
Honnan van mégis, hogy míg azelőtt jogos
követeléseink a szabadságot szerető honfiaknál
felekezeti különbség nélkül általános viszhangra
találtak, ma abbeli felszólalásunk is, mely lényegileg
csak a felekezetek jogegyenlőségét szabályozó
törvényt sürgeti, és az 1848. XX. trvcikk tettleges
életbeléptetését szorgalmazza, éppen a legszabadelvűbb körökben közönynyel, hogy ne mondjam,
visszatetszéssel fogadtatik r
Nem hiszem, hogy csalatkoznám, ha e tünemény okát abban keresem, hogy míg ezelőtt, széles nemzeti alapra állva, az állam jól értett érdeke
nevében méltán követelhettük minden jó hazafi
részvétet, s őszinte pártolását: ma az altal, hogy
folyvást a kiváltságos kor kivételes törvényeire, a
bécsi és linci békekötésekre hivatkozunk, s a felekezeti álláspontot a törvényalkotásban kiindulási
elvűi akarjuk feltolni, — kihívjuk magunk ellen úgy
azokat, kik a jogegyenlőségnek teljes modern
értelemben hívei, mint régi elleneseinket, kik volt
kiváltságaikat hátrányunkra többé nem gyakorolhatják.
Vagy a társadalom javára van, amit kívánunk : akkor az a jog és igazság nevében az összes
nemzet részére követelendő; vagy nem szolgál az
egész társadalom javára : akkor azt magunknak kivételesen követelni vakmerőség s esztelenség. így
gondolkodik a mai, általában jogegyenlőséghez
szoktatott elme.
Hogy mi keltette bennem éppen most e
rellexiókat, elmondom röviden.
Az állami felügyelet kérdése középiskoláinkat
illetőleg, most másodszor kerül nálunk napirendre.
Mikor először ^Pontpzatok* alakjában megjelent,
a dolog úgy állott, hogy a közép- és felsőbb
iskolák rendezése a ministerre bízatván, arról szóló
törvény alkotása nem találtatott szükségesnek, de
igenis sürgősnek állíttatott oly törvény, mely a
felekezeti iskolák irányában az államkormány felügyeletét szabályozza.
Semmi sem természetesebb, mint hogy mi
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protestánsok nem tudtunk belenyugodni oly felügyeleti törvény alkotásába, melynek tárgya, t. i.
az iskolarendezés, a mindenkori minister kényére
lett volna bízva. Ez voltaképen a ministert teszi
vala iskoláink urává, s azok autonómiáját végkép
megsemmisíti, mi viszont tekintve azt, hogy iskolai
alapítványaink legnagyobb része a felekezeti autonom rendezkedés feltétele alatt tétetett, iskoláink
fennmaradását veszélyezteti vala.
Ezeket tekintetbe véve, a minister, szandoka
megváltoztatására határozta el magát, s legközelebb oly törvényjavaslatot tett le a haz asztalára,
mely az állam és a felekezetek közötti viszonyra
vonatkozó kérdéseket az iskolarendezés keretében
oldja meg, s a főfelügyeleti jogot a coordinatióra
való folytonos vonatkozással tárgyalja.
Alig hogy a minister e törvényjavaslatának
a felekezeteket illető töredéke a ^Hon^-ban megjelent: a ^Protestáns Hetilapé, alkalmasint küszöbön álló tavaszi gyűléseink iranyoztatása tekintetéből sietett kinyilatkoztatni, hogy az emiitett
javaslat s a protestánsoknak a linci és bécsi békekötésekben s az ezekre alapított 1 7 9 % - XXVI.
tcikkben fentartott és biztosított autonomikus jogaikat hallgatással
megsemmisíti,
azokat nem léteO
O
O
<<:
zőknek tekinti ; hogy
törvényjavaslat célja az,
hogy főleg a protestánsok megunva a sok zaklatást,
gymnásiumaikat odadobják az állam kezébe, € s
végre, hogy ;>a magyar ministerek jól választották ki az időpontot a törvényjavaslat benyújtására; francia kollegáik a jezsuiták ellen intéznek
r a z z i á t, ők meg a magyar protestánsok ellen' stb.
Alig akartam szemeimnek hinni, mikor ezeket olvastam. Hogyan ? Mikor a minister megteszi
azt, amit mi sürgettünk, akkor tettét ellenünk intézett razziának bélyegezzük!? Mikor az iskola
ügyet, kötelessége szerint, törvény által rendezni
akarja, ezt mi zaklatásnak nevezzük ! ? S mikor a
felekezetek és állam közti viszonyt s z a b á l y o z n i
kívánja, ezt mi jogaink megsemmisítésének mondjuk ! ?
Valóban, iskolai autonomiánk jövőjének alig
árthatna többet valami, mint az ilyen rosszul indokolt békétlenkedés, mely az amúgy is már
jóformán ellenünk fordult közvéleményt végkép
ellenünk lázítani képes.
Hosszas működésem alatt a protestáns közönségnek elég alkalma volt tapasztalni, hogy
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minden inkább lehetek, mint a hatalom prókátora;
de a chauvinismus oly ügyetlen nyilatkozata ellen,
mely ügyünket rútul compromittálja, lehetetlen
volt föl nem szólalnom.
Érteném az ellenzékeskedés e nemét akkor, ha
passiv ellentállás és az volna a célunk, hogy ne
tegyen a kormány semmit, hanem maradjon minden
úgy, a inint volt. De mikor éppen ellenkezőleg i
mi ösztönöztük a ministert cselekvésre: most úgy
forgolódni, hogy a kik az ügyben dönteni hivatvák, az alkotmányos tényezők és törvényes hatalmak, tőlünk, mint intractabilisoktól végkép
elforduljanak , oly túlhajtás , mely
tekintve
azt , hogy a törvényjavaslat mint culturális
ügy szükségképen pártnézetektől függetlenül fog
a parlamentben tárgyaltatni, semmiképen nem
igazolható.
Nem is kételkedem, hogy a mi gyűléseinken
nem oly szellemben fognak a javaslat felett tanácskozni ; hanem elismerve az országos rendezés
szükségét az ügy külső, anyagi oldalát illetőleg,
sürgetni fogják a törvény olyatén szövegezését,
mely míg egyfelől megadja a fejlődés és szellemi
haladás lehetőségét, az által, hogy a szabad mozoghatást semmi kényszerítő szabály meg nem köti,
másfelől a főfelügyeletet úgy körülírja, hogy a
kormány a törvény végrehajtását ellenőrizni igen,
de ügyeinkbe rendelkezőleg beleavatkozni képes
ne legyen.
Nem szükséges túloznunk s a felekezeti álláspont előtérbe tolása által a közérzületet kihívnunk , hogy a törvényjavaslat minket illető
részét, úgy amint formulázva van, meg nem állhatónak bizonyítsuk be.
Maga a szakasz címe, mely a mi iskoláinkat
^a hatóságok, községek, magánosok és társulatok
által fenntartott intézetekkel * egy kalap alá foglalja, méltó megütközésre szolgalhat. Nem említve
iskoláinknak az i79°/ 1 -iki törvény biztosította
autonomikus jogait, maga a dolog természete ez
egybefoglalást sérelmesnek tünteti föl. Avagy
kérdem : a protestánsok, kik századok óta
mint a nemzeti cultura elsőrendű ápolói nemes
áldozatkészséggel az országos intézetekkel vetekedő nagynevű iskolák virágoztatásában buzgólkodtak, csak annyi biztosítékot nyújtanának az
államnak, mint egy magánember, aki nyerészkedési
célból állít intezetet ? Ezt — a mint az indokolás
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bizonyítja — a minister maga sem hiszi, mégis nem
csak a szakasz felirata, hanem a szöveg több
pontja is oly hiedelemre mutat.
De minthogy ezúttal felszólalásom csak
az ügyünket compromittáló idétlenség visszautasítására céloz, a törvényjavaslat részletes fejtegetésébe tovább nem ereszkedem.
Ballagi Mór.

ISKOLAÜGY.
A ref. közoktatási szabályzatra
vélemények.

vonatkozó

Az e g y h á z m e g y é k és tanintézetek immár megkezdték, sőt részben el is végezték a Molnár-féle javaslat
megbirálását. A z erre vonatkozó különböző vélemények
és módosítások, — a t á r g y fontosságánál fogva a legközvetlenebbül érdekelvén a prot. olvasó közönséget,
kötelességünknek ismerjük az illető munkalatoknak legalább e g y részét lapunkban kivonatosan közzé tenni.
Közleményeink sorát a felsőszabolcsi e g y h á z m e g y e s a
nagykőrösi tanári kar munkálataival nyitjuk m e g . Kérjük egyszersmind a többi e g y h á z m e g y é k e t és tanintézeteket is, szíveskedjenek munkálataikat a lehető legrövidebb kivonatban, csakis a l e g l é n y e g e s e b b módosításokra és javításokra szorítkozva, lapunkhoz közlés
végett beküldeni. Rövid kivonatokat kérünk azért, mert
terünk nem engedi a n a g y s z á m ú dolgozatoknak egész
t e r j e d e l m ü k b e n való közlését.
I.
A felsó'szabolcsi

ref. e. megye

véleménye.

A z említett e g y h á z m e g y e a m a munkálatot általánosságban elfogadja s csakis n é h á n y elvi jelentőségű
m e g j e g y z é s t kiván arra tenni. Ezen megjegyzései a következők : A z I. II. III. fejezetben g y a k r a n hivatkozik
az esperesre oly formán, mintha ő bizonyos dolgokban
önként és szabadon, saját felelősségére, egyedül a szabályzat által a d a n d ó jogánál fogva intézkedhetnék ; holott
a mi képviseleti alapra fektetett egyházszervezetünk s
rendtartásainknál fogva az esperes az e g y h á z m e g y e határozatainak v é g r e h a j t ó j a v a g y legfeljebb egyes esetekben utólagos j ó v á h a g y á s mellett, felelősség terhe alatt
intézkedő tisztviselője; s tetteit az e g y h á z m e g y e elbírálja, h e l y b e n h a g y h a t j a , v a g y elvetheti. E b b ő l folyólag
az ilyen kifejezés: „az esperes jóváhagyásával® (I. fejezet I I . §.) így m ó d o s í t a n d ó : „az e g y h á z m e g y e jóváhagyásával* ; „rendtartás stb. allapítja meg, az esperes
jóváhagyásával* e h e l y e t t : „az e g y h á z m e g y e jóváhagyásával* (II. fej. 22. §.); „az esperes a d h a t engedélyt*
e h e l y e t t : „ e g y h á z m e g y e adhat* írandó (III. fej. 28. §.)
stb. Általában fentebbi indokok mellett „az esperes*
helyett „az e g y h á z m e g y e * írását javasoljuk, v a g y p e d i g

ezen körülírást: »az esperes az egyházmegye jóváhagyása reményében ;* valamint a püspök h e l y e t t : »egyházkerület c< (III. fej. 54. §.) vagy : „a püspök az egyházkerület jóváhagyása reményében ;c< kivéve a nagyon
jelentéktelen, egyes személyeket illető panaszokat, sérelmeket stb. Megjegyezni kívánjuk az első fej. 12. §-nál,
hogy e helyett „tompa elméjűek* stb. ezt javasoljuk :
„az orvosilag megvizsgált, bárgyúnak vagy hülyének nyilvánított ;<( nehogy rest, roszakaratu tanítók s kötelességeiket felfogni nem képes szülők — mert ilyenek mindkét részről mindig vannak — az iskolai hatóságokkal
szemben oly sűrűen hivatkozzanak a „hülyeség s tompa
e l m é j ü s é g r e / mint az napjainkban is mindenik részről,
fájdalom, oly gyakran történik. — A III. fej. 23. §-hoz,
a hol a büntetésről van szó, ehez : 2, 4, 6 ft. hozzáteendő :
„esetleg magasabb s szigorúbb büntetés is a l k a l m a z a n d ó /
A 71. §-nál, hol az kívántatik, h o g y a tanítóul alkalmazott lelkész is tanítói vizsgát tegyen, észrevételünk ez :
„a mennyiben a prot. fogalom szerint a ref. lelkész a
szó szoros értelmében tanitó, bármint ilyen inkább a
felnőttek t a n í t ó j a , szellemi vezére s irányadója és
lelki gondozója ; s a mennyiben a ref. papnöveldékben
a növendékek a nevelés - oktatástan elméleti s gyakorlati részében képeztetnek s a neveléstanból minden
lelkészképességi vizsgára jelentkező ifjú bizonyítványt
felmutatni köteles : a diplomatikus lelkész a külön tanítói
vizsga kötelezettsége alól oldoztassék f e l / — A 72-ik
§-nal mint iskolai ügyben legfelsőbb fórum „az országos
egyházi főtanács® szerepel. Azon indoknál fogva, melyet
e. megyénk a zsinati előmunkálatokra adott véleménye
alkalmával nyilvánított az 1879. jun. 12-én tartott e.
megyei gyűlésen, h o g y t. i. egy ily messzeható liorderővel biró, az egyházi önkormányzatra kiszámíthatlan
veszedelmeket hozható testületet el nem ismer, s bár
nevelés-oktatási ügyben, h o g y az országban létező ref.
tanintézetek egyöntetűsége eszközöltethessék, egy egyetemes bizottmányt szükségesnek tart is : e célra kielégítőnek véli az egyetemes tanügyi bizottságot, e cim
és hatáskör Írandó a 81. és 119. § oknál is. Az 58. és
75. §-ok 5. pontja a tanitók hívását targyazza. E tárgynál a következő módosításokat és eljárást véli az egyh.
megye szükségesnek: 1. A rendes tanítót választja azon
egyházi közgyűlés, mely a lelkészválasztásra jogosított;
2. ideiglenes tanítót az esperes alkalmaz ; 3. az állandósított segédtanítót az 1. szám alatt körvonalozott egyházi
közgyűlés valasztja a rendes tanítókra vonatkozó szabályok megtartásával; 4. ideiglenes segédtanítót az esperes
rendel, az egyházmegye utólagos jóvahagyása mellett.
A III. rész I. II. fejezetében körvonalozott gymnasiumok
s realiskolakra vonatkozó meghatarozásokat s kiilönböztetéseket a küldöttség oly irány mellett, minőt a 119—159.
§-ok kijelölnek, nem helyeselheti ; mert paedagógiai
igazság, hogy a kiben valaminek csiraja, magva, kiben
valamire hajlam, mondjuk ki : képesség, tehetség nincs,
azt arra megtanítani, azt abból kifejteni nem lehet, —
hogy pedig 8—10 éves korban váljon a real- vagy

humán tárgyak iránti tehetség s hajlam van-e meg valamely gyermekben, azt megmondani, kiérezni a tehetségek ily fejletlen nyilatkozásra nem jutott korában m é g
egyáltalában lehetetlen. Innen van, hogy a mai határozott, mereven elkülönzött irány és rendszerek mellett
oly sok szüle csalatkozik gyermekében s oly sok gyermek lesz az idő előtti, erőszakolt pályaválasztás miatt
örökre, egy egész életre szerencsétlen ; mert reáliskolából gymnasiumba és viszont, tetemes idő- és költségpazarlás nélkül átlépni nem lehet. Mindezeknél fogva a
négy alsó osztályt (real és humán) egyöntetűvé tenni
javasoljuk, már csak azért is, mert ekkor, t. i. a negyedik osztály bevégzésénél (13—15 éves korban) mind
a tehetségek, mind a hajlam határozottabb irányt és
alakot öltenek. A görög nyelv elemeit csakis a két
legfelsőbb osztályra javasoljuk szorítani; azt azonban
megengedjük, h o g y — egyelőre még a latin az egyöntetű négy alsó osztályban is egy rendes,- vagy legalabb
egy m a g á n t a n á r által tanittathassék; tehát javasoljuk,
h o g y az V-ik osztálynál vegyen a nevelés humán és
reál i r á n y t ; vagyis különittessék gymnasium s reáliskolára a középiskola; az egyöntetű négy alsó osztályban
a mai reáliskolákban elfogadott irányt javasoljuk érvényre
emelni.
A 177-ik §-ban „országos főtanács* stb. h e l y e t t :
„egyetemes tanügyi bizottság által választott tanfelügyelőt" javasolunk irni. A 182-ik §-nal tandijat, tanárok
fizetését illetőleg ily módosítást óhajtunk : „A tandíjakat,
tanári fizetést, az iskolaszék javaslata alapjan az egyházkerület állapítja meg ; valamint a magánvizsgák diját
is, mely egy évi tandijnal magasabb nem l e h e t / Altalaban az f) pont alattiakat az egyházkerület által javasoljuk
elintézendőknek, mint p. o. az iskolaépületek fenntartása,
felszerelése, tanarok választásat stb. Határozottan megjegyezni s kiemelni javasoljuk, h o g y a hol elemi,- közösés állami középiskolák vannak, mindott a hitoktatás
sal megbízott egyén díjazása az országos közoktatásnevelési alapból (fundus studiorum) az illető egyházi főhatóság javaslatara eszközöltessék.
Közli
II.
A nagylcó'rösi h. h. tanítóképezde
véleménye.

Görömbei

tanári

Péter,

karának

A z említett tanári kar a következő módosításokkal
fogadja el a szabalyzatot:
a) A népiskolában a tanítási órák szamat 27-ről
26-ra tettük, 5 óránál többel a növendékeket naponként
terhelni nem latvan célszerűnek.
b) A népisk. tantárgyak között (41. §.) a rajzolast
— a népiskola most is túl levén terhelve, de m e g az országos törvény is csak óhajtja, — mi is az óhajtandók,
de nem a kötelezők soraba tettük.
c) A felső népiskolaba jaró lányok tantárgyai közé
(47. §.) a tornázást is fölvettük, közegészségi szempontból.

cl) A nem reform, tanitóképezdénél történt képesítésre vonatkozólag (54. §.) a képesített tanítóktól, ha
felekezetünknél akarnak szolgálni, nem csak azt követeltük meg-, hogy felekezetünknél az egyházi énekből
s a vallástanból is tegyen vizsgálatot, hanem a vallástanítás módszeréből is, minthogy a vallásos ismereteket,
mint azoknak közlési módszerét, az állami intézetekben
nem sajátíthatják úgy el az illetők, mint felekezeti képezdéinkben.
e) A tanítói s különösen segédtanítói állomások
betöltését tárgyazólag a 60-ik §. 4-ik bekezdése gyanánt
pedig a következőket ajánlottuk beiktatni: »A hivatalüresedés, valamint az egyházak, továbbá úgy a rendes
(elaggott vagy beteg) tanítóknak azon szándoka, hogy
valahová ideiglenes vagy segédtanító állíttassék be, az
esperesnek azonnal bejelentendő, ki az ugyanakkor bemutatott s a kezénél levő dijleveles jegyzőkönyvvel általa
összehasonlított dijlevelet megerősíti s beleegyezést (consensus) ad, hogy arra az e. ker. tan. képezdéből, vagy
ha ilyen nem volna, a szomszéd ref. képezdéből ideiglenes- vagy segédtanító hozassék stb. Ezen javaslat
indoka azon sokszor előforduló körülmény, hogy némely
egyházak és tanitók a képezdéből ideiglenes- és segédtanítót kérnek s mire sokszor a leggyorsabb intézkedések mellett is kérelmök teljesül s erről vagy maga a
kiküldött, vagy levél, sőt gyakran sürgöny útján értesíttetnek, akkorra már a beküldött állomás valamely
jegyzősegéd- vagy más effélével be van töltve.
f) A 71-ik §-t, mely a lelkésztanitók képesítő vizsgálatra utalását tárgyazza, úgy óhajtottuk módosítani,
hogy a vizsgálatra csakis azok utaltassanak, kik e szabály létrejötte után lépnek ilynemű hivatalba, a törvénynek visszaható ereje nem lévén.
g) A kisebb egyházakban, a hol a presbyterium
tagjainak száma 5-nél nem több, a népiskola-székek
teendőit egyenesen a presbyteriumra véleményezzük
ruházandónak, felesleges gépezetekkel nem akarván az
ügyek menetelét késleltetni.
h) Minthogy a szabályzatban (83. §.) nincs kiemelve
egyhazunk azon joga, hogy felső népiskolai tanító- és
tanítónőképezdéket is állíthat föl: jogfenntartás szempontjából oda ezeket is beiktatandónak látjuk.
i) Az elemi tan. képezdei tanfolyamot (90. §.) az
eddigi három évről négyre indítványoztuk fölemelni, azon
indoknál fogva, mert a 3 éves tanfolyam
a
gyakorlati
kiképzésre sokaknál kevésnek bizonyult, be. Annyival inkább
kevésnek, mert a képezdébe csak a kevésbé tehetséges
és igen szegény ifjak jönnek legtobbnyire, dacára annak,
hogy a fölvételnél elég szigor alkalmaztatik, azaz olyanok,
kik vagy tehetség, vagy pénz, vagy 'szorgalomhiány,
sőt igen sokszor mind a három hiánya miatt nem voltak
képesek a gymnasiumot elvégezni. Ezekkel már kénytelen a tanári kar az anyagul szolgáló tantargyakat, a
legkezdetlegesebb ismereteken elől kezdeni és nem pusztán a végből, > hogy azokra a módszeres kezelés mintegy
alapra, annal biztosabban fektethető legyen, hanem hogy

a csaknem teljesen ismeretlen tárgyakat velők, nagy
küzdelem árán, megismertethesse. Ennek végzésére és
a gyakorlati teljes kiképzésre a 3 év kevés. A tanfolyam
4 évre való fölemelésének másik indoka az: hogy a
képezdéket magukba ölelő gyülekezetekben a képezdei
növendékek igen terhes és sokszor az egész létszámot
több ideig — napról-napra, vagy félnapról félnapra —
igénybevevő temetési szolgálatokkal, (volt eset reá néhány
nappal ezelőtt egy délután öt halott volt!) vannak terhelve,
melyek bár szegény ifjainknak némi jövedelmet is nyújtanak, e mellett a kántorképzésre nézve is fontosak;
de végtelen sok tanítási s még több tanulási időt is rabolnak el, az egészségre nézve káros következményeket
nem is említvén.
k) A képezdébe fölvételt illetőleg (91. §.) mi megkivánnók a fölveendőtől, hogy az a 15 évet már meghaladja stb., a gymnasium, reál- vagy polgári iskolát
legalabb is kielégítő eredménynyel bevégezve s erről
hiteles bizonyítványt hozzon. A fölvételi vizsgálat útján
leendő fölvételt csak is rendkívüli esetekben a tanári
kar véleményezése alapján, az igazgatótanács által véleményezzük megengedhetőnek, óhajtván, hogy az ily
rendkívüli esetek nagyon is rendkívüliek legyenek ! H o g y
ha pedig fölvételi vizsgálatot csakugyan kell tartani, a
biztosabban készülhetés céljából, a vizsgálat tárgyait
következőkben korvonaloztuk : I. A magyar nyelvből
alaktan, mondattan és írásmód részletes ismerete. 2. A
számvetésből az egész, közönséges és tizedes törtszámokkal való míveletek; továbbá az arányosságon alapuló közéletbeli föladatok megfejtése. 3. A földirat
b ó l : a természettani, polgári- és mennyiségtani földirat vázlatos ismerete. 4. A történelemből : Magyarország történelme s az egyetemes történelem főbb eseményei.
1) A képezde tantárgyai közül (93. §.) a német
nyelvet kitörlendŐnek véleményeztük a következő indokoknál f o g v a : I. azért, mert azon célt, melyet annak
fölvétele által elérni akartak, hogy t. i. a képezdében
annyit sajátítsanak el a német nyelvből a növendékek,
mennyivel a népszerű nyelven írott német paedagogiai
műveket megérthessék, egyetlen egy képezdében sem
érik el, ha csak oly vidéken nem, mely vidéknek anyanyelve a német. Nem érik el pedig azért, mert a fenntebbi célból nemcsak nyelvtani ismeretekre, de szóbőségre
és beszédgyakorlatokra is van szüksége, már pedig
egyéb teendőik sokasága és fontossága és
fontosabb
volta miatt, a képezdei növendékek, sem a szóbőséget
sem a beszédgyakorlatot magánlag meg nem szerzik
és nem szerezhetik m e g ; az a hetenkénti 6, vagy 8,
sőt 10 tanóra pedig e célra igen kevés. Nem éretvén
tehát el a kitűzött cél : kitorlendő lenne a német nyelv.
2. kitorlendő azért, mert mostan a német nyelvre fölvett hetenkénti 6 óra, —- s esetleg ha a képezdei folyam
4 éves lesz, 8 vagy 10 óra —- valóságos időpazarlás,
mely órákat a képezdei növendékek más tantárgyakkal
elfoglalva sokkal jobban értékesíthetnek; 3. kitorlendő

azért is, mert a tanítóképezde egyenesen népnevelési intézet s mint ilyennek semmi köze a német nyelvhez;
sőt akarnunk kell, hogy a németnyelvű vidékek is mindinkább érezzék nem a német, hanem a m a g y a r nyelv
megtanulásának szükségességét.
m) Az igazgatótanács szervezetére vonatkozó 102. §-t
ekképen óhajtanok szövegezni : „Az igazgató és a tanári
szék fölött az igazgatótanács áll, melynek elnökei, a
fenntartó testület vagy testületek által választott egy
lelkészi és egy világi egyén ; tagjai pedig a rendes tanárok s ezek számának megfelelő világi egyénből álló
választottja a fentartó testület vagy testületeknek.® —
E változtatás indokai: i. Egyházi és isk. kormányzatunkban a kettős elnökség már megszokott s ez életbe
átment gyakorlat itt is fenntartandó, annyival inkább,
mert a papi elnök, — helyhez kötött voltánál, az egyházi és isk. törvényeknek teljesebb ismerete s az administratiónak folytonos kezelése stb. a tanügy és ezzel
kapcsolatos dolgok menetének gyorsítására fölötte alkalmas ; míg ellenben a világi elnök, pusztán egy maga,
gazdasági vagy hivatalos dolgai által elfoglalva s a fentem litett ügyek professionatus ismeretének gyakran nagy
hiányában, — igen sokszor akaratlanul is gátlólag hatna
a képezdei ügyek menetére. 2. A tanári kart azért akarjuk az igazgató tanácsnak hivatalból tagjává t é t e t n i ;
mert különben az igazgató tanácsosoknak egy vagy más
ok miatt való kimaradása folytán, igen sokszor nem
lehetne igazgató tanacsot tartani; mig így az elnökség,
a tanari kar s egy világi tanácsos megjelenésével az
igazg. tanacs mindig megtartható stb.
n) Az igazgatótanacsnak mint fegyelmi hatóságuak
jogköréről szóló 103. §-nak 3. bekezdését, így módosítanék : „Az igazgató és a tanarok elleni fegyelmi ügyek
ellenben az egyházkerületi tanügyi bizottság s az e. ker.
törvényszék, illetőleg az országos egyh. főtörvényszék
elé tartoznak, mint fegyelmi hatóságok elé* stb. — E
módositvány indokát abban találja, hogy semmiféle
ügyben, a vádló egyszersmind bíró is nem l e h e t : már
pedig ha az eredeti szerkezet megmarad : az igazgatótanacs vádló és egyszersmind biró is lenne; minthogy
ezen ig. testületnek nem szabad sem a hozzá bejelentést, sem pedig a maga altal észlelt mulasztásokat, hibákat sőt vétségeket elhallgatnia, hanem kötelessége az
azokat elkövetők ellen föllépni, tehát azokat vádolni is.
— Továbbá : Minthogy úgy a régibb, mint most is érvényben levő kánonok és statutumok : sőt maga a kéz
alatti konventi munkalat (lasd a 78. §.) a tanítók, rendessegéd- és ideiglenes tanítók fegyelmi ügyeit, — mint
első bíróság elé, — az egyházmegyei törvényszék elé
utasította, illetőleg utasítottak : ennélfogva hasonló méltányosságot méltán igényelhetünk a n a g y o b b képzettséggel biró képezdei tanárok részére szemben az igazgató
tanácscsal, mely sokszor egy nagyrészben földmivesekből álló presbyteriumoknak csakis delegaciója. Végre :
miután az eredeti szerkezet csakis két felebbviteli hatóságról emlékezik, az igazságszolgáltatás, bíráskodás

mai kívánalma szerint, a 3-ik bíróság is elengedhetetlen :
ennélfogva alapos módositványunk azon igénye is, hogy
a képezdei tanárok fegyelmi ügyeiben 3-ad fokon az
országos egyh. főtörvényszék ítéljen.
Közli

Kiss

Kálmán.

TARCA.
Törvényjavaslat a gymnasiumi és reáliskolai
oktatásról.*)
V.

F E J E Z E T .

A hitfelekezetek,
hatóságok, községek, magánosok és társulatok által fentartott
nyilvános gymnasiumok
és reáliskolákról.
62. §. A hazában létező hitfelekezetek, törvényhatóságok, községek, egyesek s oly hazai társulatok,
melyek alapszabályaikban kijelentetten e célra is alakultak, saját erejökből tarthatnak fenn és állíthatnak nyilvános gymnasiumokat és reáliskolákat, a következő §§-ba
foglalt feltételek mellett.
63. §. Idegen állam, az ország határain kivűl székelő testület vagy külföldön lakó nem m a g y a r állampolgár semminemű középiskolákat sem állíthat s a már
fennálló felekezeti, valamint törvényhatóságok, községek,
társulatok, avagy maganosok által fentartott gymnasiumok
és reáliskolák, ugyszinte a felekezetek és egyházak is,
külföldi allamoktól és azok uralkodóitól s kormányaitól
segélyt és anyagi gyámolítást semmi esetben sem nem
kérhetnek, sem el nem fogadhatnak.
Egyesektől vagy társulatoktól is csak azon esetben, ha a segélyező az intézet vezetésére és tanrendjére
semminemű befolyást sem tart fenn maganak, sem feltételt nem köt ki.
64. §. A 62. §-ban felsorolt testületek s egyesekáltál fentartott tanintézet felett az illetők maguk rendelkeznek és gyakorolják az igazgatási jogokat a jelen
törvény értelmében.
Ennélfogva a tanintézet vagyonának kezeléséről,
a tanerők alkalmazásáról és fizetéséről, a fegyelmi eljárásról az illetők maguk gondoskodnak.
65. §. A jelen törvénynek az osztályok és évfolyamok számát, a testgyakorlati oktatás szervezetét és az
évi szorgalomidő tartamát és idejét meghatarozó 5., 33.
és 38. §§-ai ezen gymnasiumokra és reáliskolákra is
érvényesek.
A köteles t a n t á r g y a k a t s azokból az illető intézet
egész tanfolyama alatt tanítandó ismeretek terjedelmét
és mértékét (a hitoktatáson kivűl) az országos közoktatási tanács meghallgatásával időről-időre a vallás- és
*) Szűk terünk nem engedi, hogy a t. javaslatot ege'sz terjedelmében közzétegyük, ennélfogva

csupán a közönségünket

legközelebb-

ről érdeklő részek közlésére szorítkozunk.
S z e r k.

közoktatásügyi minister állapítja m e g ; de a minister
által felállított ezen mérték egyfelől az illető intézetekre
nézve csak a minimumot határozza meg, másfelől nem
haladhatja meg az állam rendelkezése alatti ugyanazon
fokú intézetekben alkalmazottat.
Ezen korlátokon belül az illető tanintézet hatósága
állapítja meg a tanrendszert, a tantervet és a tankönyveket. Azonban a törvényhatóságok s községek
által föntartott tanintézetekben az államkormány által
kiadott vagy jóváhagyott tanterv szerint eszközlendő a
tanitás és az általa engedélyezett tankönyvek használandók.
66. §. A hitfelekezetek, úgyszintén a törvényhatóságok és községek, valamint társulatok és magánosok
magok határozzák meg az általok fentartott nyilvános
középiskolák tannyelvét , s a mennyiben ez nem a
magyar, kötelesek a tannyelven és irodalmán kivül a
magyar nyelv és irodalom, mint köteles t a n t á r g y tanításáról is gondoskodni, és pedig oly óraszámban, mely
annak kellő elsajátítását lehetővé tegye. Ennek ellenőrízhetése végett kötelesek a magyar nyelv és irodalom
tantervét és órabeosztását a vallás- és közoktatásügyi
ministernek előlegesen bemutatni.
67. §. A hitfelekezetek fő hatóságai és a társulatok s magánosok, kötelesek az általok fentartott nyilvános középiskolákban úgy a tanulókra, mint a tanárokra vonatkozó fegyelmi szabályzataikat (a fegyelmi
eljárást is beleértve) s az ezeken időnként eszközölt
változtatásokat a vallás- és közoktatásügyi ministerhez
tudomás végett fölterjeszteni, valamint a tanulókra vonatkozó fegyelmi szabalyzatokat nyilvánosan is közzétenni.
A törvényhatóságok és községek által fentartott
nyilvános középiskolákban az állami hasonló intézetek
számára kiadott fegyelmi szabalyok alkalmazandók.
A testi fenyítékre vonatkozólag a tiltó határozat,
minden nyilvános középiskolára nézve érvényes.
68. §. A legalsó osztályokba fölvétel feltételeit
illetőleg a 15. és 19. §§. ezen középiskolákban is érvényesek azon különbséggel, hogy a felvételi vizsgálat tárgyait és a megkívántató előismeretek mértékét azok
határozzák meg, kiknek hatáskörébe a tanterv megállapítása tartozik; s a felekezeti iskolákban a felvételi
díjak iránt a felekezeti főhatóság határoz.
69. §. Az egy osztályba fölvehető növendékek
létszámát s az iskolai épületeket és tanitasi helyiségeket,
úgyszintén azok felszerelését s egészségügyi ellenőrzését
illetőleg a jelen törvény 34., 35., 36. és 57. §§-ai kötelezők azon hozzáadással, hogy az 57. §. esetében a
törvényhatósági főorvos a felekezeti középiskolákról,
azok illető felekezeti főhatóságához tesz jelentést.
70. §. Az évközben egy tanintézetből a másikba
átmenetelt, ugyanazon tanintézet alsóbb osztályából a
felsőbb osztályba lépést, elégtelen tanjegyek kijavítását
és az osztályösszevonást illetőleg a jelen törvény 20. és
21. §§-ai a törvényhatóságok, községek, társulatok és
maganosok altal fentartott középiskolákra is érvényesek

A hitfelekezeti főhatóságok saját tanintézeteikre
szorítkozva adhatnak ugyan ilyen kivételes engedélyeket,
de azok, amennyiben osztályösszevonásra vonatkoznak,
más hatóság alatti hasonjogú vagy felsőbb tanintézetekben csak akkor fognak érvényeseknek tekintetni, ha a
vallás- és közoktatásügyi miniszter előlegesen kikért
engedélyével adattak.
71. §. A tanárokat ezen intézetek illető hatóságai
szabadon választhatják, a tanári oklevéllel bíró egyének közül.
72. §. A tanár-képzést illetőleg, a hitfelekezetek
jogosítva vannak középiskolai tanárképző intézeteket
szervezni, azokban a tanárképzés módját és rendjét
meghatározni; erre vonatkozó szabályzataikat azonban
kötelesek a vallás- és közoktatásügyi ministernek, tudomás végett előlegesen bemutatni.
A tanárképesités módját, a tanárvizsgáló bizottság szervezetét és a tanári képesítő vizsgálat szabályzatát, szintén kötelesek bemutatni a vallás- és közoktatásügyi ministernek, annak ellenőrizhetése végett, hogy
a tanárjelöltektől követelt képzettség nem kisebb-e,
mint az állami tanárképesitésnél.
A mennyiben a tanárképző intezet tanitási nyelve
nem a magyar, a 66. §. meghatározásai itt ts érvényesek.
73.
Kivételesen e középiskolákon is alkalmazhatók rendes tanárokul oly egyének, kik a jelen törvény 27. §-ának utolsó kikezdése értelmében a vallás
és közoktatásügyi minister altal a tanári vizsgálat alól
fölmentettek.
74. §. A z egy középiskolánál alkalmazandó tanarok szamát és azok közt a rendes tanárok arányat
illetőleg a jelen törvény 26. és 31. §§-ai itt is érvényesek.
Párhuzamos osztályok állításával a tanerők száma
is aránylagosan szaporítandó.
A vallástanitásra hittani tanfolyamot végzett oly
egyének vagy lelkészek is alkalmazhatók, kik tanári
oklevéllel nern birnak.
75. §. A törvényhatóságok és községek által fentartott középiskolák, tanügyi tekintetben, közvetlenül a
vallás-és közoktatásügyi minister hatósága, és az allami
tankerületi főigazgató igazgatasa alatt állván, a tanügyi
értekezletekről szóló 55. §. ezen középiskolákra is érvényes.
76. §. Valamely vallas-felekezet, törvényhatóság,
község, tarsulat avagy egyes altal fentartott oly középiskolát, melynek fennállását országos műveltségi vagy
fontos helyi érdekek kivalóan igénylik, és melyet az
illetők nem birnak sajat erejökből a törvényes kellékeknek megfelelően fentartani (különösen, ha egyszersmind középiskolai célra tett, és kötött jelentékeny alapítványok vannak,) a közoktatasi államkormány segélyezheti, s illetőleg gondjai ala veheti a következő
lényegesebb feltételek alatt és módon :
a) az iskolának az idő szerint meglevő minden

alapitványos tőkepénze, épületei, mindennemű ingó és
ingatlan birtoka továbbra is az intézet tulajdona marad,
s annak jövedelmei azontúl is ugyanazon intézet céljára
fordítandók ;
b) az ily államsegélylyel fennálló középiskolában
az állami középiskolák tanterve alkalmazandó ;
c) azon tanárokat, kik a fentebbi a) pont alatt
nevezett tőkepénz-alapitvany vagy birtok jövedelméből,
avagy az illető intézet hatósága által netán kijelölt
egyéb jövedelmekből díjaztatnak, továbbra is mindig
az intézet hatósága választja a tanári pályára képesített
egyének közül; a tanárok fizetését is ugyanazon hatóság határozza meg, csupán a fizetés legkevesebbjét kell
megállapítani a közoktatási allamkormanynyal a segélyezés iránt kötött szerződésben.
Valamint más oldalról az allam altal (vagyis az
állami segélyből) fizetett tanárokat az állami segély
arányaban a közoktatasi minister nevezi ki ;
d) ha az allam az iskola törvényszabta évi szükségeinek fedezésére megkivantató évi összegnek felénél
kevesebbel vagy legfölebb felével járul a segélyezett
tanintézet fentartásához (és igy a teher n a g y o b b vagy
legalább fele részét az illető intézet hatósaga viseli),
azon esetben a tanintézet felett való összes igazgatási
és rendelkezési jog (a fennebbi a) b) c) pontok megtartása mellett) továbbra is az intézet hatóságát illeti,
s a közoktatasi minister csupán a felügyeleti jogot gyakorolja a segélyezett iskola iranyaban.
Ha pedig az állam évenkint a szükséges összegnek felénél többel járul az iskola fentartasához (tehát a
teher n a g y o b b részét ő viseli,) az esetben a közoktatasi kormány az egész tanintézetet gondoskodása és
rendelkezése alá veszi, de az illető intézet saját hatósága szamara, a fennebbi a) pont alatt irt vagyon tulajdonjoga és az intézetre forditasa, valamint a c) alatt
irt tanárválasztási j o g biztosíttatik;
e) bármely középiskolát a közoktatási minister
csak azon esetben és addig gyámolithat anyagilag a
fent előadott módon, ha és a meddig azon iskolát fentartó vallási vagy világi testület önként elfogadja vagy
kéri a segélyezést.
Minden ily gyámolítás alkalmával a közoktatásügyi
kormány és a segélyezett fél között e célra külön szerződés kötendő, melyben a segélyezés módozatai, közelebbi feltételei, a mindkét félre biztosított jogok és vállalt
kötelezettségek részletesen megállapítandók.
77. §. A főfeliigyeleti jognál fogva, jogában és
tisztében all a vallas- és közoktatásügyi ministernek, a
közvetlen vezetése alatt nem álló középiskolákról, és
pedig a hitfelekezetiekről, illető felekezeti főhatóságaik,
a hatóságiakról a fentartó hatóságok ; végre a társulatok és magánosok altal fentartottakról, közvetlen igazgatóságaik u t j á n :
a) statisztikai adatokat szerezni be ;
b) tanévenként jelentéseket kivanni, melyekben a
tanrend és felosztás (a hittani targyakat kivéve), a ta-

nárok létszáma, képesítése és működési köre, az osztályonkénti népesség, óraszám s az oktatás eredményei,
az osztálykönyvek bemutatása, valamint az érettségi és
e g y é b zárvizsgálatokról szóló kimutatások által feltüntetve legyenek ;
c) a 65. §. értelmében megállapított tanrendszerben (a hittani tárgyakat kivéve) minden lényegesebb
változásnak, valamint az iskola előbbi jellegében s tanfolyam körében történt minden változásnak bejelentését
megkívánni;
d) a hasznait tan- és vezérkönyveket, legyenek
azok nyomtatasban vagy kéziratban (a hittaniakat mindazonaltal kivéve), bekövetelni s azokat azon szempontból, nem foglalnak-e magokban allam-, alkotmány- vagy
törvényellenes tanokat vagy tételeket, megbiráltatni ;
e) az iskolai vagyonról és alapítvanyokról évenként
hiteles kimutatást kívánni be.
Mindezen adatok, jelentések, kimutatások és beterjesztések, kivanatra, közvetlenül a vallás- és közoktatásügyi ministerhez, vagy tankerületi főigazgatóhoz nyújtandók be.
78. §. A főfelügyelet gyakorlása szempontjából, a
vallás- és közoktatásügyi miniszter a tankerületi főigazgatók által bármikor m e g l á t o g a t t a t h a t j a a felekezetek,
hatóságok, községek, társulatok és magánosok által
fentartott közép-iskolakat, azoknak nyilvános vizsgalatain
jelen lehet, s maganak azon iskolák szervezetéről, felszereléséről, rendtartásáról s a tanitás eredményéről,
egyenes tudomást szerezhet.
79. §. Különösen az érettségi vizsgálatokat illetőleg, melyek minden nyolc osztályű nyilvános középiskolában évenkint tartandók :
a) a törvényhatóságok, községek, tarsulatok és
magánosok által fentartott nyilvános közép iskolakon a
jelen törvény IV. fejezete (58—61. §§.) egész terjedelmében alkalmazandó :
b) a hitfelekezetek által fentartott nyilvános középiskolákban az érettségi vizsgálaton az elnöklés a felekezeti főhatóság megbízottját illeti; a vallás- és közoktatásügyi minister azonban, a tankerületi főigazgató v a g y
mas, altala kiküldendő-szakférfiú által esetről-esetre jelen
leend, hogy maganak az érettségi vizsgálat szabályszerű
lefolyásáról egyenes tudomást szerezzen. E végből az
érettségi vizsgalatok tartásának ideje mindig jó előre
bejelentendő. A vizsgálati utasítást a felekezeti főhatóságok magok adjak ki, de kötelesek azt a vallás- és
közoktatásügyi ministernek bemutatni, annak ellenőrzése
végett, az érettségi vizsgálatokon követelt képzettség
nem kisebb-e, mint az allami vezetés alatt álló hasonló
tanintézetekben.
E g y e b e k b e n , az érettségi vizsgálatokról szóló 58
—61. §-ok itt is érvényesek.
80. §. A tanárképesítő vizsgálatok tartása, a tanárképző intézetet és tanárvizsgáló bizottságot tartó hitfelekezeti hatóságok részéről előre bejelentetvén, a vallasés közoktatásügyi miniszter ezen vizsgalatokon is, akar
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a tankerületi főigazgatók, akár más, általa kiküldendő
szakférfiak altal jelen leend, s e vizsgálatok és a tanárképesítés szabályszerű lefolyását ellenőrzendi.
A minister e kiküldöttei a vizsgalatban részt venni
s a vizsgálandókhoz kérdéseket intézni jogosítvák ; s a
vizsgalat eredményéről a ministerhez jelentést tesznek.
A vizsgálatnak a magyar nyelv és irodalom mindenesetre
egyik tárgya.
81. §. Ha valamely középiskolában hasznait tanvagy vezérkönyv, állam-, alkotmány- vagy törvényellenes
tanokat foglalna magaban, joga és tiszte a vallás- és
közoktatásügyi ministernek, annak használatát eltiltani,
szükség esetén az állami hatóság illető közegei által
annak összes példanyait elkoboztatni, súlyosabb esetekben annak szerzője és használói ellen a törvény rendes
útján a büntető vizsgalatot és eljárást megindítani.
82. §. Ha a kormány valamely középiskolában erkölcsi bajoknak vagy államellenes iranynak jönne tudomásara s ezek ellenében az iskola illetékes hatóságai
útján gyökeres orvoslás nem szerezhető, joga és kötelessége a vallás- és közoktasásügyi miniszternek saját
rendes vagy e célból különösen kiküldendő közegei által
megejtendő vizsgalat után, azon iskolától a vétkes egyének eltávolítását követelni; ellenök, a mennyiben a
büntető törvények súlya ala eső cselekvény esete forogván fönn, a törvény rendes útján a büntető eljárást
megindítani; sőt ha a baj az egyesek eltávolítása altal
nem orvosolható, maganak az iskolanak egyidőre, vagy
végleges bezáratása iránt ő Felségéhez előterjesztést
tenni.
Az egyidőre bezaratni rendelt iskola vagyonai az
illető felekezet, vagy törvényhatóság kezelése alatt maradnak, s a jövedelmek is tőkésittetnek, mig a tapasztalt bajok gyökeres elhántasa után, az iskola újra megnyitása ő Felségéhez teendő előterjesztésre megengedtetik.
Véglegesen bezaratni rendelt iskola vagyonáról és
alapítványairól, a mennyiben az alapítók vagy jogutódaik
azokról az iskola megszűnése esetére nem rendelkeztek,
az illető felekezeti vagy törvényhatóság meghallgatasa
mellett, a vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére és az 1790/1 : XXIII. t. c. szem előtt tartásával,
ugyanazon félekezet vagy törvényhatóság közoktatási
céljaira, ő Felsége rendelkezik.
83. §. Ha az iskolai vagyonról és alapítványokról
szóló évenkénti kimutatásokból (77. §. e.) az tűnnék ki,
hogy valamely alapítvány veszélyben forog, a vallas- és
közoktatásügyi miniszter az illető felekezeti vagy törvényhatóságot utasítja hogy az alapítvány biztosításáról
gondoskodjék ; ha pedig a kezelés hiányos : a szükséges
törvényes lépéseket tegye meg.
84. §. Ha valamely az állam rendelkezése és közvetlen vezetése alatt nem álló nyilvános középiskola
áltálában a jelen törvény követelményeinek meg nem
felelne, jogában áll a vallás- és közoktatásügyi miniszternek, az illető iskola főhatóságához, legalabb félévi

időközökben, három ízben intézett megintés után, attól
a nyilvánossági jogot elvenni.
Ily megintések csak a jelen törvény hatályba léptétől számított két év eltelte után kezdhetők.
A nyilvánossági jogtól megfosztott tanintézetek a
magánintézetek soraba helyeztetnek, s a jelen törvény
VI. fejezetében a magánintézetekre nézve megállapított
intézkedések alá esnek.
85. §. Ha valamely törvényhatóság, község, társulat
vagy maganyos, a jelen törvény 62. §-ában adott joggal
élve, újonnan alapítandó középiskolát akar felallitani, s
annak a nyilvánossági jogot megszerezni, köteles e szándékát a létesítendő tanintézet megnyílta előtt a vallas
és közoktatásügyi miniszternél bejelenteni, fölterjesztvén
egyúttal az iskola szervezeti alapszabályai, tantervét s
a tanerők kimutatásai.
Az iskola csak a miniszternek erre nézve kiadott
elhatarozása altal nyeri meg a nyilvánossági jogot.
Uj középiskola felallitása iránti szandékukat, a hitfelekezetek is kötelesek előre bejelenteni, tölterjesztvén
egyúttal az intézet tantervét és a tanerők kimutatását.
Trcfort

Ágost s. k.,

vallás- és közoktatásügyi minister.

BELFÖLD.
A békésbánáti ref. egyházmegye közgyűlése.
(Folytatás és vége.)

A Molnár Aladár-féle közoktatásügyi szabályzatra
nézve az e. megye következő véleményt állapított meg :
Atalában véve méltó elismerés nyilváníttatik a szabalyzat iránt, mint a mely, ha életbe léptetnék, tanügyünket nem kis mérvben vinné előbbre. Azonban minthogy
az abban kijelölt teendők nagy részének véghez vitelére
egyhazaink legnagyobb részénél hiányzik a kellő anyagi
erő, ennyiben az egész csak mint a jövő fejlődésének
zsinórmértéke tekinthető, s csupán azon esetben érvényesíthető, hogy ha az allam tanintézeteinket s főkép
középtanodainkat, melyektől sajat intézetei példájára a
költséges berendezést kivanja, kellő mérvű és rendszeres
segélyezésben részesíti, a mint részeltet több felekezetet
századok óta nagyfokú és állandó támogatásban. Ha
ezt a m a g y a r ref. egyház meg nem nyeri, el fogja veszíteni egymásután a vidéki gymnásiumokat, melyek a
tanárok követelt létszámát és magas fizetéseit nem bir.
jak meg, s ennek következtében, minthogy az e. kerületi központi tanintézetekbe is ezek szolgaitattak nagy
kontingenst, a vidéki intelligenciának pedig legnagyobb
részben ezek voltak nevelői, előre lathatóképen a magyar prötestantismus értelmi niveauja és műveltsége még
alabb sülyed. Az egyházmegye tehát ez alkalommal
első rendben kivanja, hogy az 1848. XX. t. c. szellemében
szólittassék fel az állam, hogy tanintézeteink s főleg
gymnásiumaink szamara rendszeres gyámolitást nyújtson, mi célból fölkéri az e. kerületet, hogy az ez ér-

elemben szükségelt lépések megtételére a többi kerületeket is haladék nélkül hívja fel. A szabályzatban tárgyalt dolgokat a mi illeti; kívántatik,
1) h o g y a középtanodai hatóságok közé az e.
m e g y e is rendszeresen beigtatva legyen, s neki a tanárválasztások megerősítésénél, a tanárok feletti fegyelmi
biráskodáshal, minden esetben j o g adassék ; akár tartja
fenn az e. megye az iskolát akar nem, mert nincs semmi
ok ily ügyeknél a tractust mellőzni, ellenkezik az régi
törvénykezésünk egész szellemével ; az egyházmegyének
sokkal helyesebb ismerete is lehet a középtanodat fenntartó egyházakról és a tanárokról mint egy távolabb
allo testületnek stb.
2) Az iskolaszék hatáskörét — ugyancsak a középtanodaknal — e. megyénk szűkebbre szoritna s azt csak
a közvetlen felügyelettel, ellenőrzéssel és inditványozási
joggal ruházná fel, eltérőleg a szabalyzattól; ezután is
a presbyterium számára akarná tehát fenntartatni saját
középiskolájánál a helyi önkormányzathoz lényegesen
oda tartozó jogokat, melyek a tanárválasztást, a tanari
fizetés megszabásai, a tandíj meghatározását és elengedését, az iskolai épület fentartasat és kezelését, az iskola
vagyona kezelőjének megszamoltatasát stb. illetik.
3) A középtanodai felügyelet h a t é k o n y s á g a és
életrevalósága szempontjából kívántatik, h o g y az kerületenként egy-egy szakférfiura bizattassék, ki az iskolákat
évenkint több ízben meglátogassa, minden tekintetben
ellenőrizze, az érettségi vizsgalatokat vezesse stb.
4) Ó h a j t j a az e. megye, h o g y a debreceni főiskolában a bölcseleti szak kellően egészíttessék ki s tanarképezdével láttassék el.
5) Kívántatik végül, h o g y egy nőtanitó-képezde a
m a g y a r ref. kerületek altal mielőbb allittassék fel, mert
az egyházközségek mind növekvő mérvben alkalmazzák
az efféle allami intézet növendékeit, kik pedig az egyhaznak nem tehetik m e g azt a szolgálatot, melyet saját
növeltjei.

vezőtlen helyzet miatt alig remélhetni, h o g y az e. megye,
n a g y népessége dacára a különben is sokfélekép terhelt
közpénztárból a szűkölködő egyházakat hathatósan gyámolítsa és a bánáti diasporákra bővebben kelthessen.
Pedig e címen a közpénztár eddig sem épen csekély
költségeket viselt, mert a kunágotai tisztviselőknek évenként 150, a bánáti esperesi látogatásra 180 frt körül
fizetett.
Ily körülmények közt valóban eljött az ideje
a segélypénztár létesítésének. Egyházközségeink elöljárói és lelkészei a miskolciak, szegediek, körösvölgyiek
gyámolítása körül kifejtett buzgalmukkal megmutattak
azt, hogy mily erőt rejtegetnek a krisztusi szeretetben
s az adakozasi szellem ébresztése és félhasználása altal mily
szép e r e d m é n y t képesek felmutatni. Ez alapra van építve
a segélypénztár is. Egyszersmind azonban a banati
diasporák ügye az egyházkerület és az e g y e t e m e s convent figyelmébe és pártfogásába is ajanltatik, mert magyarországi e g y e t e m e s protestáns és nemzeti érdek az,
h o g y ott lakó híveink rendszeres egyházi gondozás és
erőteljes t á m o g a t á s alatt legyenek, s mert méltánytalansag lenne e diasporak n a g y terhét tovabbra is egészen
e g y h á z m e g y é n k n y a k a b a n hagyni, holott ennek a bánáti
részeken kivül vannak elég számos g y ö n g e tagjai, melyek az egész támogatását esdve kérik, várjak s jó részben igénybe is veszik.
A szentesiek ezelőtt egy évvel Szalai István helyére
oly egyént választottak meg, kit valasztási szabályellenességek miatt az e g y h á z m e g y e nem erősített meg, sőt
egyéb okokból a szentesi választhatóságtól végkép megfosztott. Az e. kerület azonban az e. megyei hatarozatnak csak első részét h a g y t a helyben s midőn az egyhazat uj valasztasra utasitá, egyszersmind kimondá, hogy
a megválasztott egyén újra választható. A nép n a g y
zöme hír szerint állhatatosan ragaszkodik választottjához
s óhajtana ezt mielőbb p a p p a tenni. A szentesi egyháztanács többsége azonban a választást halasztani kivanja.
Az e g y h á z m e g y e egy évre a haladékot megadta.

R é g ó t a szükségét érzi az e. m e g y e a helyi segéli/Végül ritkaságánál
fogva megemlítem a kunágopénztárnak,
melyből szűkölködő egyházait, iskoláit, dias- taiak sorsát is. K u n á g o t a kincstári telepközség. Evekkel
poráit rendszeresen gyamolithassa. Ezelőtt 16 évvel ezelőtt merőben katholikus volt. T ö r t é n t azonban, hogy
hozott is végzést annak felalhtása tárgyában, de amely
a p l é b á n o s , az orszaghirü >5Bandi pap®, előljaróinak
csak a papíron maradt. A szükség azonban mar nagyon
megrovasa elől menekülve egyhazunkba áttér s Debreégető. Egyházközségeink n a g y részét az árvizek igen
cenben csakhamar ref. lelkészi képesítettséget nyer.
A
megrontották. A századok óta anyagi jólétben fenallott
kath. hívek egyrésze követi plébánosát és szintén egyDobozt például teljes elpusztítással fenyegeti a K ö r ö s ; hazunkba kebeleztetik be. Ez az egyház lelkészével
lakossága évenkint fizeti a vízszabályozási magas adót s együtt kezdet óta igen sok bajt okozott e. m e g y é n k n e k
földjét mégis minden évben elönti az árviz. A z emberek
s nem kis dolgot adott az espereseknek. Már rég idő
p o t o m áron elvesztegetik fekvőségeiket s csoportonként I óta minden évben vizsgáló bizottságot kénytelen a tracmennek uj hazat keresni. A fényes múltú Békés csak- tus oda küldözgetni; panaszok hangzottak majd a lelnem hasonló állapotra jutott. A beihivatalnokok földjét kész majd a pénzkezelő gondnokok ellen. A z egyháza viz szokta elborítani; a lakosság nem bírja az elemek- m e g y e anyagilag is tetemesen érdekelve volt és v a n ;
kel való áldástalan küzdelmet s költözik másuvá. Hód- mert nem véve tekintetbe az évi, mar fentebb említett
mezővásárhely roppant költséggel sáncolta körül a vá- segélyt, e küldöttségek, melyek ott hétszámra dolgozrost, de földjei n a g y részét a fakadó- és belvizek ron- tak, sok kiadásba kerültek, a gyámoldánál továbbá az
gálják s egyházi adója az 1 frt 50 krnyi személyi adón
egyháznak 2-—3 száz frtnyi adóssága van, s végre az
kivül az allami adónak i8°/ 0 -at képezi! Ez anyagi kede g y h á z m e g y e a kunagotai egyházért valami másféle

6oo frlos kölcsönnél kezességet is valialt. Most a kezességnél fogva az e g y h á z m e g y e e kölcsönt megfizetni kénytelen s annak kifizetését el is rendelte.
H a n e m , h o g y a kunágotai bajok végre valahára gyökeresen orvosoltassanak, az e. m e g y e ez alkalommal megint
küldöttséget rendelt oda, egyszersmind pedig „az egyhazra és lelkészére nézve, mivel az egyházi v a g y o n
feletti helyi önkormányzati jogokkal a többszörös leverő
tapasztalatok szerint kellően élni nem tudtak, v a g y é p e n
visszaéltek, ezen j o g o k gyakoriásat felfüggeszté ( < s az
e g y h á z t a n á c s o t és lelkészét a vagyonkezelés tekintetében gyámság ala helyezé.
A gyűlés a kedvezőtlen évszak és időjárás miatt
nem volt oly népes, mint tavaly. R a d a y gróf s. g o n d n o k
a tanácskozásokban a nála már megszokott tapintattal, ügyismerettel és jó akarattal kitartóan részt vett s az özvegyá r v a p é n z t a r létesítésénél is lelkesen és hatályosan műk ö d ö t t közre, ügy h o g y m a g a t az egyházi tisztviselők
mély hálajára ezaltal is érdemesíté.
Szeremlei

Samu.

IRODALOM.
A miskolci ág. h. ev. a n y a e g y h á z é v k ö n y v e
1880-dik évre. 14-dik évfolyam. E z e n évkönyv adatai is
ékesen szóló bizonyítékai amaz örvendetes ténynek, h o g y
a miskolci ág. h. egyház — d a c á r a annak, h o g y különösen az utóbbi időkben súlyos m e g p r ó b á l t a t á s o k n a k
volt kitéve — a legszebben fejlődik s már-már a legvirágzóbb prot. gyülekezetek között loglal helyet. A z
e g y h á z előrehaladásában kétségtelenül főrésze van a
derék, kizarólag e g y h á z á n a k élő Zelenka Pal lelkésznek
s az újonnan valasztott ü g y b u z g ó felügyelőnek, R a d v a n y
Istvánnak, a kiket muködésökben valódi önfeláldozással
és ritka áldozatkészséggel t a m o g a t a jól szervezett és
összeállított e g y h á z t a n á c s . A t e r j e d e l m e s évkönyv gazd a g adatai közül kiemelhetjük a következőket. A népmozgalmi statistika szerint a kereszteltek száma 92, az
eltemetetteké 95 volt, confirmaltattak 26-án, e s k e t t e t e t t
21 par, elbocsáttatott 10 pár. A pénztari kimutatás
szerint az e g y h á z bevételei 22.959 ft. 35 krra rúgtak.
A z egyházi krónikában több érdekes és az e g y h á z fejlődése szempontjából fontos e s e m é n y közöltetik. D e van
ebben a krónikában egy-két szomorú részlet is, mint pl.
Szanthó Janosnak, az e g y h á z és iskola egyik legfőbb
t á m a s z á n a k elhunytara vonatkozó jelentés. A z egyháznak említett jeles fiáról a krónika a legmelegebb h a n g o n
emlékezik meg. A megemlékezés minden sorából a veszteség n a g y s á g a tűnik ki. De, ami gondolkozóba ejt bennünket, az, h o g y a szomorú jelentésben e g y szó említés
sincs téve arról, h o g y valyon az egyház, azon jelesének
csaladjáról, aki 38 éven át ritka önfeláldozással, egészségének veszélyeztetésével szolgalta az e g y h á z a t és a n n a k
iskoláját, — megemlékezett-e anyagi tekintetben is. A z

elhunyt érdemei iránt az elismerés csakis így lenne,
legalabb a mi véleményünk szerint, teljessé. A z évkönyv
függelékéül közölve vannak : Zsedényi emlékezete, Zelenka
beszéde a Gusztáv-Adolf-egylet 1879. sept. 12-én Magd e b u r g b a n t a r t o t t főgyűlésén, végül a t e m e t ő k r e vonatkozó legújabb szabalyok.
Kiáltó szó prot. l e á n y n e v e l é s ü n k
érdekében.
A j á n l v a különösen a tiszáninneni p r o t . közönség szives
figyelmébe.
Irta Cinke István, sárospataki ref. s. lelkész.
Sarospatak. N y o m . Steinfeld B. a ref. főiskola betűivel.
8-r, 24. 1. A r a 15 kr. A tiszta jövedelem egy, Sárosp a t a k o n állítandó nőnovelde alaptőkéjéhez csatoltatik. —
A fiatal szerző, kinek t ö b b sikerült dolgozatát közölte
mar lapunk is, jelen röpiratában e g y sokat szellőztetett,
már meglehetősen tisztázott, de a g y a k o r l a t b a n n a g y o n
is mellőzött ü g y r e hívja fel a p r o t . közönség figyelmét.
Ez a nőnevelés ü g y e . H o g y m e n n y i r e fontos ez ránk
protestánsokra ép ügy, mint minden felekezetre nézve,
azt m a g u n k is t ö b b izben kifejtettük. A katholikusok
nem is mulasztanak el egyetlen alkalmat sem, h o g y ez
ü g y e t a m a g u k körében előbbre v i g y é k ; egyik nőnöveldét a másik után állítják fel. S ép katholikus atyánkfiainak e m e buzgalma az, ami egyrészről m e g g y ő z h e t
bennünket a nőnevelés fontosságáról, másrészről — ha
van m é g bennünk e g y kis jóravalóság s ha n e m halt
ki m é g belőlünk v é g k é p az önfentartás szükségérzete
— a katholikusok lazas m o z g a l m a a nőnevelés körül
szükségképen hasonló mozgalom meginditásara fog birni
bennünket. Cinke úr itju tűzzel, nemes lelkesedéssel, ittott azonban szenvedélyétől kissé e l r a g a d t a t v a buzdítja
erre közönségünket. Sajnos, h o g y m é g buzdításra is van
szükségünk e tekintetben. N e m hisszük, h o g y akadna
értelmes protestáns ember, a ki a kérdést egész horderejében felfogni képes ne lenne ; de hát azért nem
teszünk semmit. Cinke különben a m a g a röpiratában
n e m annyira a nagyközönséghez, mint inkább e g y kisebb körhöz szól. A főcélja — ú g y látszik — az, h o g y
m e g n y e r j e a tiszáninneni superintendentiát egy, Sárosp a t a k o n felállítandó nőnevelő-intézet eszméjének. Részletes p r o g r a m m b a nem bocsátkozik ; h a n e m röviden, megg y ő z ő érvekkel t á m o g a t v a kifejti, h o g y mily könnyű és
mily indokolt lenne amaz intézetnek a nevezett helyen
való felallitása. Részint Cinke úr érvei, részint saját közvetlen tapasztalataink alapján m a g u n k is erre a megg y ő z ő d é s r e jutottunk H o g y azonban legyen a dologból
valami, v é l e m é n y ü n k szerint e tekintetben a pataki tanari karnak kellene a kezdeményezést megtenni, oly
formán, h o g y e g y m e m o r a n d u m o t készítene s azt a
superintendentia legközelebbi gyűlésére b e n y ú j t a n á . Ebben a m e m o r a n d u m b a n a Cinke úr által felhozott érveket is bízvást föl lehetne használni ; de a fősúlyt m a g á r a
az eszmének miként való kivitelére kellene fektetni.
H a — amint Cinke úr biztosan t u d j a — a főiskolai tanári
kar a felállítandó intézetben az e g y e s t a n t á r g y a k n a k
ingyen való tanitásara felajánlkoznék s az intézet fentartásához pénzereje altal m e g e n g e d e t t segélylyel is ja-

rulna, s ezekre nézve az említett m e m o r a n d u m b a n határozottan nyilatkoznék : nem hiszük, h o g y a superintendentia az ily módon kevés költséget igénylő intézetet
fel ne állítaná. Mindenesetre gondolkozniűk kell az ille"
t ő k n e k , már saját jól felfogott é r d e k ö k b e n is, a tudomásunk szerint — m á r r é g e n közbeszéd t á r g y á t képező,
de a nyilvánosság előtt most, Cinke úr által fölvetett
kérdés felett. A gondolkozásra e l e g e n d ő a n y a g o t szolgáltat az előttünk fekvő röpirat t a r t a l m a s a helyi viszonyok közvetlen figyelembevétele. Szivünkből óhajtjuk,
h o g y a gondolkozás e r e d m é n y e azután t e t t e k b e n is
nyilvánuljon.
T á b o r s z k y é s P a r s c h z e n e m ű k e r e s k e d é s é b e n Bud a p e s t e n megjelentek : P. G y e n d a i Idyllek m a g y a r dalok
felett, zongorára szerzé Székely Imre. ioo-ik mű. I. füzet.
A r a 3 ft. Ezen füzet a következő dalokat tartalmazza :
i . Ilyen olyan kis legénye. 2. R e c e p i c e h a j ! 3. F e k e t e
szem. 4. Csingilingi. 5. Találják. 6. A z alföldön, Szentirmaytól. 7. H a d d szidjon. 8. E s t e van, Szentirmaytól.
9. Piros, piros. 10. F ö s v é n y az én u r a m szörnyen. A számok külön is k a p h a t ó k .

KÜLÖNFÉLÉK.
* S z e m é l y i hirek. Szarvason tűzoltóegylet alakult,
melynek elnökévé Oláh Miklós ev. főiskolai t o r n a t a n á r
választatott meg. — A deési ref. e g y h á z m e g y e jegyzőjévé s z a v a z a t t ö b b s é g g e l Tunyogi Béla kidéi lelkészt
választották m e g .
* E g y h á z i g y ű l é s e k . A tiszántúli ref.
egyházkerület
tavaszi közgyűlése f. hó 12-én fogja kezdetét venni.
Sorrendje a következő : I. A mult évben lefolyt egyetemes convent j e g y z ő k ö n y v é b e n foglalt felhívások folytan
a központi énekügyi bizottságba egyházkerületi t a g o k
választása ; a köznevelés és közoktatás szervezetére vonatkozó s általanosságban a convent által elfogadott javaslat
felett határozott nyilatkozat, miután az a f. év őszén
életbe léptettetni szándékoltatik ; a v a s á r n a p megszentelése t á r g y á b a n célszerű eszközök és m ó d o k megállapítása. 2. Szintén a mult évben t a r t o t t e g y e t e m e s tanügyi
bizottság j e g y z ő k ö n y v e alapján, a nevezett bizottság
szervezetének s működési körének meghatározási kérdése,
rendes t a g o k választasa, az érettségi vizsgálat szabályzatának tervezete, középiskolai r e n d t a r t á s r a vonatkozó
j a v a s l a t ; középtanodai t a n á r o k miként képzésének kérdése ; gymnasiumaink 8 v a g y 9 osztalyuak legyenek-e ?
a megküldött tantervek véleményezése. 3. A z egyházkerületi népiskolai tanügyi bizottságnak mar régebben
beadott, de tárgyalás alá nem vehetett t ö b b rendbeli
javaslata ; a népiskolai kézikönyvek miként előállítása,
az iskolaszékek és az e g y h á z m e g y e i t a n ü g y i bizottságok
miként szervezése, iskolai- és n é p k ö n y v t á r a k t á r g y á b a n .
B. e. Nyiri Péter elnök helyébe más elnök valasztása.
4. A vidéki g y m n a s i u m o k rendezésének k é r d é s e ; a m.-

szigeti lyceum ügye, egyházkerületi felügyelő küldöttség
választása. 5. A debreceni főiskolánál b. e. T ó t h Mihály
t a n á r halála által m e g ü r e s e d e t t tanszék betöltése ; rajztanári állomás ü g y e , a t a n i t ó k é p e z d é b e n t a n t e r v megállapítása a rajz, zene, szép- és üteny-irás és a vallástanításra nézve ; igazgató - tanári jelentések, t ö b b folyó
ü g y e k . 6. A m a g y a r ref. segélyegylet v á l a s z t m á n y á n a k
javaslata alapján segélyosztás. 7. T ö b b rendbeli miniszteri
leiratok, s az á l l a m k o r m á n y részére ingyen teljesített
lelkészi szolgálatok kérdése. A közgyűlést megelőzik
april 9-én és 10-én t a r t a n d ó lelkészképességi vizsgalatok,
melyekre az illető bizonyítványokkal ellátva 8-án kell a
püspöki hivatalnál jelentkezni. 11-én d. u. a ref. segélyegylet v á l a s z t m á n y a fogja ülését tartani. — A pesti ref.
egyházmegye közgyűlése f. hó 20-án a szokott helyiségben
fog m e g t a r t a t n i ; ezt megelőző n a p o n p e d i g a bizottsági
ülések lesznek. — Az alsó-borsodi ref. egyházmegye tavaszi
közgyűlése f. h ó 21-én Miskolcon fog megtartatni. Ezen
gyűlésen fogják t á r g y a l n i a miskolci e g y h á z k é r v é n y é t ,
m e l y b e n kéri, h o g y ne alkalmaztassék rá az egyházkerület lelkészválasztási szabalyzatának az a p o n t j a , mely
szerint az egyház, m e l y b e n a lelkészi hivatal nem halál
által üresedett meg, választásában annyiban korlátozva
van, h o g y csak azon e g y h á z m e g y e rendes lelkészei közül
valaszthat m a g á n a k lelkészt, a melyik e g y h á z m e g y é h e z
tartozik. P'zen t ö r v é n y szerint a miskolci ref. e g y h á z
csak az alsó-borsodi e g y h á z m e g y e rendes lelkészei közül
választhat m a g á n a k lelkészt; de u g y a n a z o n t ö r v é n y
erejével bíró szabályzat egyik p o n t j a értelmében lelkésze
lemondásától csak két h ó n a p lefolyásáig élhetett volna
ezen jogával is, és m i n t h o g y azzal n e m élt, most m á r
v a g y t á m o g a t j a az e g y h á z m e g y e a miskolci e g y h á z kérését s ű g y terjeszti azt az e g y h á z k e r ü l e t elé, v a g y
kivételesen u j a b b h a t a r i d ő t tűz ki a választásra, v a g y
szigorúan m e g t a r t j a a t ö r v é n y t és a választási jogával
kellő időben n e m élt e g y h á z b a lelkészt rendel. A z egész
tiszáninneni ref. egyházkerület kíváncsian várja az alsóborsodi e g y h á z m e g y e e t a r g y b a n hozandó h a t á r o z a t á t .
* A viski ( m á r a m a r o s m e g y e i ) ref. egyházból, következő tudósítást vettünk. A halálozás, kivált az ifjabb
nemzedéknél, oly n a g y , h o g y újév óta 38 p r o t e s t á n s
e g y é n t t e m e t t e k el, mig a mult egész év lefolyása alatt
56 haláleset volt. A z iskolás g y e r m e k e k közt a h ó l y a g o s
himlő dűlt annyira, h o g y n a g y ideig a t a n o d á k a t is be
kellett zárni. P e d i g a derék viski n é p sokat ad gyermekei taníttatására. H á r o m külön iskolát tart : e g y úgynevezett kisfiú-, nagyfiú-, és e g y leányiskolát. A község
legszebb épülete a7 iskola; homlokzatán e felírással:
„ A helvét hitvallásúak iskolaépülete. c< Nincs az egész
városban e g y protestáns ifjú sem, aki írni, olvasni, számolni rendesen ne tudna. Ezt M a r a m a r o s b a n másutt
nem találjuk sehol. A viski fiuk, ha g y m n a s i u m b a m e n .
nek, mindig derékül megállják a sarat. E z idő szerint is
három p r o t e s t á n s intézetben van tanár, kik a viski iskolában k e z d t é k : k e t t ő M.-Szigeten, e g y D e b r e c e n b e n és
e g y S á r o s p a t a k o n . Jó kezdetnek jó a vége.

*. T a n r e n d a debreceni ref. főiskola akadémiai
tanszakaiban az 1879/80-diki nyári félévben.*) A) Hittudományi szak. Menyhárt J á n o s r. n y . h i t t a n á r : Bevezetés az ó-szövetségbe, h e t e n k é n t 3 órán ; Bevezetés az
uj-szövetségbe, het. 3 órán ; Uj-szövetség - m a g y a r á z a t ,
(az efézusiakhoz és thessalónikabeliekhez írt levelek magyarázata), het. 4 órán. T ó t h Sámuel r. ny. hittanár :
K e r e s z t y é n erkölcstan, het. 4 ó r á n ; A p o l o g e t i k a , het.
3 ó r á n ; Symbolika, n a p o n k é n t . Balogh F e r e n c r. ny.
h i t t a n á r : Keresztyén e g y h á z t ö r t é n e l e m (II. korszak) ,
het. 3 ó r á n ; Keresztyén e g y h á z t ö r t é n e l e m (IV. korsz.),
4 ó r á n ; M a g y a r prot. egyháztörténelem, 3 ó r á n ; Hitnézetek történelme, 3 órán. Csiky L a j o s hittanszaki
s e g é d t a n á r : Lelkipásztorkodástan és katechetika, 3 órán ;
Liturgika és kánonok ismerete, 3 órán ; Gyakorlati bibliam a g y a r a z a t és szónoklati gyakorlatok, I ó r á n ; Vallásbölcsészet, 2 órán. Csák János hittanszaki s e g é d t a n á r :
O-szövetség-magyarázat (válogatott fejezetek Jób könyvéből), 4 órán ; **Bibliai theologia, a mozaismus tani
része, 2 órán. — " E g y h á z j o g . Lásd a jog- és államtudományi szakban. ^Rendszeres bölcsészet. Lásd a bölcsészeti szakban. *Közép- és újkori bölcsészettörténelem.
Lásd a bölcsészeti szakban. *Tanitási módszertan. L á s d
a bölcsészeti szakban. B) Jog- és államtudományi
szak. Dr.
Kovács Sándor r. ny. j o g a n á r : R ó m a i j o g (pandekták),
n a p o n k é n t ; E g y h á z j o g , 4 óran. Kassay Sámuel r. ny. jogtanar: E g y e t e m e s európai jogtörténet, 5 óran; M a g y a r allam
statisztikája, n a p o n k é n t . Liszka N á n d o r r. ny. j o g t a n a r
s ez évi akad. igazgató : M a g y a r alkotmány- s jogtörténet, 4 órán ; M a g y a r közjog, n a p o n k é n t ; ^ K o r m á n y os igazgatasi szervezet, 1 óran. T h ó t F e r e n c ny. bölcsészett anár : Jogbölcsészet, 4 óran. Kallós L a j o s r. n y .
j o g t a n á r : M a g y a r polgári jog, n a p o n k é n t ; T ö r v é n y k e zési eljárás peres és perenkivüli ü g y e k b e n , t o v á b b á
telekkönyvi rendszer és eljárás, 4 óran. Búzás Pal r.
ny. j o g t a n á r : M a g y a r pénzügyi törvényisme, 4 óran ;
M a g y a r kereskedelmi- s váltójog, n a p o n k é n t ; Nemzetgazdasagtan története, 1 óran. Körösi S á n d o r r. ny.
j o g t a n a r : M a g y a r közigazgatasi jog, 5 ó r a n ; B ü n t e t ő
j o g és bűnvádi eljárás, 5 órán. Dr. T ö r ö k József r. ny.
akad. t a n a r : ^Törvényszéki orvostan, 2 órán. *Középés újkori bölcsészet-történelem. Lásd a bölcsészeti szakban. * A m a g y a r protestáns e g y h á z története. L á s d a
hittudományi szakban. C) Bölcsészeti szak. T h ó t F e r e n c
r. ny. bölcsészettanár: Bölcsészeti erkölcs- és izléstan,
2 óran ; Közép- és újkori bölcsészet-történelem, 3 ó r a n ;
Jogbölcsészet, lasd a jog- és államtudományi s z a k b a n ;
**Az észjog alapvonalai, 1 órán. O s t e r l a m m E r n ő r.
ny. akad. t a n a r : Tanítási módszertan, 3 óran. Dr. T ö r ö k
József r. ny. akad. t a n a r : **Valogatott fejezetek az
ember-élettanból, górcsői mutatványokkal, 2 órán. Lu*) A (*) c s i l l a g g a l m e g j e l ö l t előadások az illető tanfolyamokra
nézve kötelezők ; az egyháztörténetet azonban
lású joghallgatók tartoznak hallgatni.

A

(**)

jegyzett előadások szabad választás alá esnek.

csak

a

kettős

protestáns val-

gossy József akad. ny. rk. tanár : *~::"Keleti és összehasonlító nyelvészet, u. m. O-ind, 3 órán ; Uj-perzsa, 3 órán.
L e n g y e l Zsigmond akad. r. ny. t a n á r : **Latin irodalom :
Terentius „..Heauton timorumenos" c. vígjátéka fordíttatik és m a g y a r á z t a t i k , 2 órán. Géresi K á l m á n akad. r.
ny. t a n á r : **A m a g y a r prot. t a n ü g y története, 2 órán.
Csiky L a j o s hittansz. s e g é d t a n á r :
A n g o l nyelv (I. tanfolyam), 3 ó r á n ; **Angol nyelv (II. tanfolyam), 2 órán.
Békési Gyula főgymnasiumi i g a z g a t ó t a n á r : **Felsőbb
egyenletek, 1 órán. Burry G y ö r g y nyelvtanár : **Francia
nyelv (I. tanfolyam), 3 órán ; **Francja nyelv (II. tanfolyam), 2 órán. Z i m m e r m a n n Gyula, főreáltanodai r.
ny. t a n á r : **Német irodalom, 2 órán. Piribauer Alajos
főreáltanodai r. ny. t a n á r : **Altalános kísérleti vegytan,
2 órán. D r . Vellentszéy Mór m a g á n t a n á r : **Az aesthetilca rendszere, 2 ó r á n ; "^Gyakorlati logikai kérdések,
1 órán ; **Allambölcsészet, 1 órán ; **A korszellem
történet-bölcsészeti szempontból, 1 órán.
* A b u d a - b i c s k e i ref. e g y h á z 4 tanteremmel ellát a n d ó emeletes iskolát és egy leánytanitói lakot építtet.
A z építkezést márc. 1 5-én Bischof József vállalkozó m á r
m e g is k e z d é ; a költségvetés 12 ezer forint körül van
megállapítva és a kellő a n y a g már n a g y r é s z b e n beszerezve. A z épület mind kiil-, mind bel-berendezésre nézve
egyike lesz a m o d e r n elemi népiskoláknak s fősúly
van fektetve arra, h o g y a versenyt bármely európai
hasoncélu intézettel kiallhassa. A z aldozatért, melyet az
e g y h á z k ö z s é g hoz, a bicskei ref. egyház tagjait a legn a g y o b b elismerés illeti m e g .
* Channing-ünnepély. Channing Ellery Vilmos,
a legrokonszenvesebb egyházi írók egyike, kinek minden
sorából a szabadság s az emberi j o g o k iránti tisztelet,
s a rabszolgaság és háború, mint az emberiség legsöt é t e b b szennyfoltjai elleni irtózat nyilvánul : f. hó 7-én
lesz száz éve, h o g y N e w p o r t b a n született. Születésének
százados évfordulóját L o n d o n b a n a St. James's Hallban
n a g y ü n n e p é l y e s s é g g e l ülik meg. Ez alkalommal Channing műveiről és azok befolyásáról Martineau, Brown
B., H u g h e s T., C a r p e n t e r és Laird Collier t a r t a n a k felolvasást.
* Gyászhirek. Bene Sándor kecskeméti ügyvéd és
városi törvényhatósági bizottsági tag, a ref. e g y h á z tanácsnoka és főpénztárnoka marc. 22-én 58 éves korában
elhunyt. T e m e t é s e n a g y közönség mély részvétele mellett
ment végbe. — Domokos Lajos kisújszállási ref. tanitó
30 éves korában meghalt. Szorgalommal forgolódott 5
év óta folytatott hivatalában. Özvegyet és 3 neveletlen
kis árvát h a g y o t t m a g a után. Márc. 22-én temették.
A t e m e t é s költségeit, ősi kegyeletes szokás szerint, az
e g y h á z fedezte. Béke hamvaikra !
* Szerkesztői mondanivalók. T. P. Misk. Legközelebb ; kérjük azonban lehető röviden folytatni, mert
nincs elegendő terünk.
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folyama kötelezett tantárgy a hittudományi szak I. évfolyamában.
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gJjJF" T e l j e s s z á m ú p é l d á n y o k k a l m i n d é g :
Azon t. előfizetők, kiknek előfizetősök
lejárt, annak megújítására felkéretnek.

A gymnasiumok szervezete.
XII.
A törvényjavaslat, a 6-dik §-ban, 16 címen
szabja meg a gymn. oktatás rendes (köteles) tantárgyait. De ha gondosan különböztetünk s megismerjük, hogy más a nyelv, más pedig annak
irodalma — hogy más a természettan, más
megint a vegytan — más a mennyiségtani, ismét
más a természeti földrajz, nem különben a geologia : észreveszszük, hogy 23 rendes tantárgygyal
állunk szemben, melyekhez járul rendkívüli hét
tantárgy. Szintén, ha átgondoljuk a mathesis és
történelem terjedelmét, a magyar és latin s részben a görög nyelv és irodalom tanmeneti hosszú
rendét és sorát; mind a mellett, hogy a köteles
tantárgyak sorában hiányzik az ének, az izlés
művelésének egyik legsikeresb eszköze, — hiányzik
a természetrajznak (melyen az állat-, növény-, ásványtant értjük) tetőzete, a physiologia és biologia, —
a philosophia pedig, mely a humanitaús studiumok
királynője, nem koronát, csak egy pilist visel:
tapasztalni fogjuk, hogy itt rengeteg tömeg áll
előttünk, melyet felölelni, rendezni nem könnyű
feladat, nyolc osztályba pedig betömni, illő sorozatban s kellő mértékben, épen lehetetlen.
Megkisérlettem az elősorolt tantárgyak beosztását nyolc osztályon át, így is, úgy is, amúgy
is, meg mindenképen; heteken át tervezték ezt
szakértő barátaim, s meggyőződtem, hogy a ki e
műveletet bölcsen, maga és mások teljes megelégedésére, végre tudja hajtani, erit mihi magnus

beiktatásért

szolgálhatunk.

Apollo. Mert, vagy túlterhelni kell a tanulót, mint
az történik a berlini Frigyes-Vilmos kir. gymnasiumban hetenkint 3 2 — 3 6 órával, s még inkább
a dresdai kir. gymnasiumnál hetenkint 3 1 — 4 3
tanórával, tehát naponként egész hét órán át :
vagy ki kell ejteni a tantervből néhány tárgyat,
vagy ha ez nem tetszik, úgy devalválni s megszorítani, hogy csak a nevök maradjon fenn, a
miben aztán nincs köszönet.*) A törvényjavaslat
a 32-dik §-ban, a tanórák heti számát 28 — 30-ra
határozza, a testgyakorlaton kivűl, erre pedig, a
33-dik §-ban, hetenkint 4 óra van szabva, e szerint a heti órák száma 3 2 — 3 4 lenne.**) Minthogy
pedig a tjavaslat 5-dik §-a értelmében, a gymnasium nyolc osztályú, ugyanannyi évfolyammal:
mind a nevezett tudományok beosztandók nyolc
évfolyamra, heti 2 8 — 3 0 órával. Oszsza be a ki
tudja! tehát ez okon is kilenc oszt. gymnasiumot
ajánlok, mint van a németek, svájciak, franciák,
angolok, hollandoknál, csak az osztrákoknál nincsen.
Mindenek fölött óhajtanám látni és ismerni
a gymnasium uj tantervét, mely a beterjesztett
javaslat alapján s vezérfonala szerint alkotandó
*) A baranyai ember eljárása s magyarázata jut eszembe. Kérdezi tőle a lelkész szüretkor, szomszéd uram, hány akó bora termett ?
Tiszteletes uram, feleié ez, hát tizenkettő, né itt van a hordóban. Lelkész : Hiszen ez tiz akós hordó ! Igen ám, mondá a szomszéd, de
okkal-móddal m é g kettőt bele szorítottam. í g y lehet a nyolc osztályú
gymnasium keretébe beleszorítani a többletet.
**) Megütköztem e §-t olvasván. A testgyakorlatoknak közelebbi
múltban megindítói voltak a németek, ezek a tornászat fő javalói s
pártfogói ez idő szerint is : d e az általam közlött tantervek szerint, a
gymn. tanulók, poroszok, szászok, bajorok, zürichiek hetenkint csak
két órán tornáznak, szintén a franciák is. A gymn. tanitás terve szerint, mely m. évi 17630 sz a. kelt ministeri rendelettel adatott ki
nálunk is a gymnastikai gyakorlatokra két óra volt előírva : s ime most
a törvényjavaslat 33-ik §-a négy órára fokozza a testgyakorlatok idejét.
Ha ily arányban szaporodnak a többi tárgyakra fordítandó tanórák :
akkor mi a drezdai, bár kilenc osztályú gymnasium keretében sem
fogunk megférni. D e remélem, az országgyűlés n e m követ el oly furcsaságot, hogy bármely tárgyra nézve megszabja a tanórák számát,
mert órarend készítésébe nem bocsátkozhatik.
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törvény után szülemlik meg. Mert megvallom, a külön 10 órát számítva. Voltaképen csak akkor
ministerium által eddigelé kiadatott tantervek ellen lehet a gymn. tanárok számát megállapítani, mikor
méltán lehetett kifogásokat tenni. Már maga azon előttünk fekszik a tanterv, a tanórák mennyiséjelenet, hogy két évenként más-más tantervet gének kimutatásával s meg lesz határozva a tanákaptunk, azon sejtelmet költötte fel lelkünkben, roktól hetenkint hány órát követelhetni ? Nem
hogy a ministerium illetékes osztálya nincs épen tartom bölcs intézkedésnek, a tanárok számát a
tisztában a gymn. oktatás alapja, iránya, eszközei, priori meghatározva kimondani s ahhoz alkalmazni
tanmódszere, célja iránt és sajnosan tapasztaltuk, a tantárgyak minőségét s terjedelmét, a tanórák
hogy az átmeneti intézkedések a változó rendsze- számát: helyesebb lesz az eljárás megfordítva.
Van még átalános megjegyzésem a berlini,
rek átalakításánál mindannyiszor kártevőleg akadályozták az előmenetelt. Kipróbált, helyesnek drezdai, osztrák, magyar gymn. rendszerre nézve.
igazolt, iidves rendszert nem kell feladni egy-egy, ! Nem helyeselhetem bennök az osztályok folytobár lángelméti, tudós ötleteért; szeszély, caprice, nosságát, statiók s tagoltság nélkül. Maga a dolog
újítási viszketeg, öntetszelgés, Rechthaberei, nem természete mutatja, hogy a haladásban bizonyos
lehetnek alapítói s vezérei az oktatásnak; a ta- fokok s mértékek vannak, statiók, melyek az
nuló gyermekek is nemesb lények, hogy sem előző szakaszt a következőtől elválasztják. Ilyenek
kivessük őket az experimentálok boncasztalára, az életkorok, a gyermek, ifjú, férfi, öreg életszamint valami vilis materiát. Meggondolni való, hogy kaszai. Ezt tanúsítják hazánkban a külön-külön
a mi külföldön elfogadott s érvényes, lehet reánk fennálló 4, 6, 8 osztályú gymnasiumok: de a
nézve tanulságos, de viszonyainknál fogva nem válaszvonalak hiányzanak a 8 oszt gymnasiumoképen ajánlatos és szükséges: Budai Esaiás sze- ban, melyeknek tantárgyaik fel s alá kereszteznek,
rint, domestico nobis opus est instituto et quasi így láttunk tanterveket, melyekben a földrajz,
in medio nostri nato. Lám az angolok
nem en- történelem, természettan végig nyúlt az osztályoo
gedték magukat alapjokról s sorukból kiüttetni kon. Ügyelni kell a különségekre. A dolog tera tudós németek theoriái s paedagogusaik ujabb mészeténél fogva maga az egyszerű ész vezet
rendszerei s indítványai által: ők megmaradtak reá, hogy a- gymnasium alsó osztályaiban leckéket
kell adni: a felsőbbekben előadásokat tartani; s
régi kipróbált rendszerök mellett.
Bizonytalan előttem minister úr értelme s az osztályok összefolyásából eredett azon nagy téveakarata a tanárok számára nézve is. A tjavaslat dés, miszerint 10, 11 éves gyermekek előadáso26-dik §-a szerint ^Egy gymnasiumban — a hit- kat hallgatnak, tanáraik pedig lecke helyett előoktatókon, a rajz és szépírás, továbbá a torna- adásokat tartanak. Továbbá mindenki megismeri,
tanitókon s a nem köteles tantárgyak tanítóin ha egy szikrát gondolkozik, s vallja, hogy 10,
.kívül — a tanárok száma (az igazgatót beleértve) 11 éves gyermeknek és 17, 18 éves ifjúnak más
a nyolc oszt. intézeten legalább 12, a négy osz- rendtartás, más fegyelem kell; mert amazt és
tályúban legalább 6 . - - Öt §§-al lejebb, a 31-ben ezt más biztatások s jutalmak ösztönzik, mindpedig ezt olvassuk: ^A rendes tanárok száma egyikre nézve más meg más fegyelmezés kíván(az igazgatón kívül) bármely gymnasiumon, nem tatik : mégis ugyazon rendtartás és fegyelem szalehet kisebb az abban fennálló osztályok számá- batott mindkét rendbeliekre. Ez nem jól van
n á l / Ennek értelmében megengedhetik, hogy a ekképen. A mi pedig a tanulmányokat illeti, igaz,
4, 6, 8 oszt. gymnasiumban, az igazgatón kívül, hogy a grammatikumok is humanistikus tantár4, 6, 8 tanár taníthasson, csak kevesebb nem a gyak, de inkább előkészítők s képesítők a humafennálló osztályok számánál. — Ha pedig a 26-dik nitásra tartozó magosb studiumokra, a szónoklat
§. záradékát vesszük gondolóra: ^Az igazgató iö, és költészetre, ezek ismét a magosbakra, fel a
a szaktanárok 18, a rajztanár 20 óránál többre philosophiáig. A gymn. tanfolyamban tehát statiónem kötelezhetők*: ismét más eredményhez jutunk, kat és fokokat kell felállítani, honnan hátra s
mert az lesz a kérdés: A köteles tantárgyak heti előre lehessen tekinteni, biztos öntájékozás végett.
óráinak összegében hányszor van meg a 18 ? Eme stádiumok hiányzanak a fennemlített gymEnnyi tanár kell a gymnasiumhoz, az igazgatóra nasiumok rendszerében. Tagoltság szerint, a bajor

gymnasium öt latin s négy gymn. osztályból
áll; a hollandi négy progymnasium, hat gymn.
osztályból; a zürichi négy osztályú alsó és három
osztályú felső gymnasiumból; az angol három
oszt. alsó iskolából (Lowerschool) és hat oszt.
felső iskolából (Üpperschool) • az olasz öt oszt.
gymnasium, három oszt. hjceumből; a francia classique tanintézet két oszt. elemi, 3 oszt grammatikai, 4 oszt. felső szakaszból, melynek legfelső
osztálya C/asse de pkilosophie, hol a bölcsészet
hetenkint nyolc órán adatik elő. Nekem leginkább
tetszik a baseli tanintézet rendszere, miszerint ez
áll hat osztályú gymnasiumból s három osztályú
magosb tankörből, melynek neve paedagogium.
Ez épen egyező középtanodáink 1848. előtti beosztásával, mert ezek is állottak grammatikai 4,
humanitatis két — hat oszt. gymnasiumból s
három évi magosb tankörből, melynek neve lyceum,
helyenként akadémia volt.
Más, átalános észrevételem van még a tanórák
mennyiségére nézve. Tapasztalt dolog, Hogy a
gyermekek — ezekhez számítom a 10, 11 éveseket is — rendkívül kedvelik a mesét, letelepednek az elbeszélő körül, áhítattal csüggenek
ajkain s mohon fogadják, élvezik a csudákat: de
én még nem akadtam gyermekre, a ki egyfolytában két óráig egyenlő figyelemmel hallgatta a
történet előadását, elébb vagy utóbb ne feszelgett, nyugtalankodott, másnemű időtöltést s foglalkozást nem kívánt, nem keresett volna. Ebből
az a tanulság merül föl, hogy ilykorú gyermekeket — tehát gymn. első s második osztálybelieket —
nem lehet feszült figyelmet igénylő tantárgygyal
több mint két óráig egy folytában foglalkoztatni;
sőt ajánlatosnak tartom óránként más tárgyat
venni elő, melyhez a szellemnek más functiója
kívántatik: azon rendszert pedig, mely némely
tanintézetben divatos, miszerint a gyönge növendékek resjgeli
8 órán kezdve, d. u. 1 órái«fo beno o
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tartatnak, mint természetellenest és lélekölőt, határozottan elítélem. Ez a betlehemi ártatlan gyermekeknek s szellemöknek uj alakban meggyilkolása.
Én a tanulótól éber, élénk, feszült, folytonos figyelmet kívánok; hogy ezt a tanár föléleszsze s föntartsa, szükséges, hogy elébb maga fölelevenüljön,
mint a jó huszár mikor lovára ült, tüzet löveljen
tanítványaiba, buzgón s élénken vezényeljen, Ily
lelkesültség s szellemi feszültség azonban sem

tanár, sem tanítványnál nem lehet huzamos ; mindkét fél természetszerűleg megernyed. Ha pedig a
lelkesültség hiányzik; ha a tanár ásitoz, nyámog
és piszmog, a tanuló pedig ácsorog és szöszmötöl: tűz nélkül nem lévén élet és siker, jobb ha
szétmennek s otthonn élvezik a dolce far nientet.
A ludendo discimus tanmódszer elve nem a gymn.
tanulók számára s érdekében mondatott.
Időt kell tehát engedni a tanulónak pihenésre — lusus animo debet aliquando dari, Ad
cogfitandurrt melior ut redeat tibi — szintén a
physikai nevelés tekintetéből is, mert hol az értelem gyakorlása rendszerint túlságba haj tátik,
ott a testi erő kimerül, nevezetesen az agy ereje,
mely szerv legközvetlenebbül van izgatva az értelmi tevékenység által. Időt kell engedni arra,
hogy a szerzett ismeretek meggyökerezzenek az
elmében, in succum et sangvinem convertantur,
mert az elme nem olyan, mint az edény, mely a
folyadékot befogadja s megtartja, hanem mint a
gyomor, melynek a bevett eledeleket meg kell
emészteni, hogy vérré váljanak. Időt kell engedni
a gyermeknek a maga módja szerinti játékűzésre,
különben, a tapasztalat szerint, az elmulasztott
gyermekjátékokért utóbb szerez magának veszedelmes kárpótlást. És a mi fődolog, időt kell
engedni az öntevékenységre és munkásságra, mert
egyedüli értékes ismeret az, melyet a növendék
magától szerez, mert egyedül ez mondható minden tekintetben övének.
A tanterv készítésénél gondos figyelem fordítandó a tárgyak sorrendére is, hogy az alapvető s előkészítő tanulmányok előzőleg adassanak
elő. Például: Elébb kell tanítani physikát és vegytant, mint emberélettant, mert az ember egész
életfolyamata természet- s főkép vegytani folyamat levén, amazok ismerete nélkül megmagyarázhatlan s érthetetlen. így a mathesis, — mely kiváló
eszköz az elme fölébresztésére — élesítésére, figyelemben tartására, nyomról nyomra következetes
okoskodáshoz szoktatására, — méltán Ítéltetik a philosophia propaedeumájának, s ezért illesztette
Plató, — ki a mathesisban is kitűnő volt, mert
ő találta fel az öt regulare corpust, az analysist,
és a conica sectiokat — philosophiai tanterme
h o m l o k z a t á r a e m e f e l i r a t o t : sdets ayevmetq^og
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A prot. egyház és a nazarénusok.")
— Könyves T ó t h Kálmánnak. —

A Prot. Egyh. és Isk. Lapban régóta kérdezgetik ; felelgetnek is rá egymásnak; itt-ott ki is
találják, mégis mindig rejtély marad ez a kérdés :
hol a baj r
Azonban e lap ii-ik számában K. Tóth
Kálmán előáll a kérdés megfejtésével s előtérbe
helyezi a nazarénusokat.
Nem akarom vitatni, mennyiben kényelmetlen jelenben kiválóan a prot. egyház magyar reformátusaira nézve, s mennyiben válhat idővel
komolyan veszedelmessé a nazarénus irányzat :
mivel a kényelmetlenség egyrészben már meg
van, létező baj, mellyel okosan számolni kell tudni;
idővel veszedelmes jellegét pedig, a mint a jelek
mutatják, majd csak utódaink fogják meghatározhatni : az ügynek ezen oldalához tehát nem szándékozom szólani, csak egy pár reflexiót teszek
azon rendszabályokra nézve, a melyeket K. Tóth
Kálmán a maga részéről jónak lát ajánlani.
K. Tóth K. a nazarenismust lelki phylloxerának nevezi, mely eddig hazánk déli vidékein
tengődött, most azonban elterjedt az ország minden tájára. Ez egy olyan destructiv szekta, mely
ellen az alvó államot föl kell ébresztenünk, mert
az minden józan intézményt elvből gyűlöl s föl
akar forgatni; ennek hitelvei a józan észszel, a
társadalmi rendszerrel teljes ellentétben állanak,
mely in ultima analysi egyirányban működik a
legszélsőbb socialismussal stb.
K. Tóth K. nagyon sok mindent elmond egy
rövid cikkben a nazarénusok ellen, s miután szavainak súlya van, jó protestáns, jó pap, derék
iró, erős gondolkozó, s így eleve ki van zárva
azon lehetőség, hogy hebehurgya nyilatkozatokat
tesz, jó lesz szemükbe nézni azon érveknek,
melyeket a nazarénismus kiirtására ajánl.
Mindenek előtt nem vagyok egy véleményen
K. Tóth Kálmánnal arra nézve, hogy a nazarénismus lelki phylloxera. Ez a beszéd voltaképen
nem is fejez ki semmit, mihelyt azzal nem physikai tüneményt, hanem psychikai eltérést akarunk
jelezni. A nazarénismus egy kezdődő secta, melynek annyi létjoga van és lesz, a mennyit önmagának az élet nagy harcában valamikor kiküzdeni
képes leend.
Hogy a nazarénismus a rom. kath., protestáns vagy nem tudom melyik egyház rovására
fog-e gyarapodni, az nem kérdés, mindenesetre
azon vallásfelekezetek rovására, a melyek egyrészben híveik gondozását elhanyagolják, másrészt a
melyeknek merev dogmatismusa a nép előtt ért*) T é r szűke miatt késett.

Szerk.

hetetlen abrakadabra, a művelt osztály előtt elavult s a józan észszel ellentétben álló tételek halmazából fog állani.
Azt mondja K. Tóth K., hogy a nazarénusok hitelvei a józan észszel, a társadalmi rendszerrel teljes ellentétben állanak. Hiszen a mi józan
eszünkkel, a mi társadalmi rendszerünkkel szükségkép ellentétben kell állni az ő hitelvöknek bizonyos tekintetben, mert ellenesetben hiányzanék
azon alap, melyen működve magoknak proselytákat szerezhetnek Kétségkivül nagy azon megvetés, melyet K. Tóth K, a nazarénusok iránt kifejez: de még igen csekély azon megvetéshez
képest, melyet a művelt római polgár érzett a
kezdődő keresztyénség ellen, mivel annak hitelvei
a civis romanus józaneszével legalább is álltak
oly ellentétben, a milyenben a mi józan eszünkkel szemben állnak a nazarénusok hitelvei; sőt
! hogy a keresztyénség a római társadalmi rendszerrel is merev s kiengresztelhetetlen ellentétben
állt, azt a történelem lapjai lépten-nyomon mutogatják, s K. Tóth K. bizonyára tudja annyira
mindezt, hogy példák idézgetése vele szemben teljesen felesleges lenne.
Vádolja K. Tóth K. az államot, hogy a nazarénusokat eltűri, megengedi nekik a szervezkedést, elnézi hogy hittérítőik befutkározzák az országot, sőt a népmozgalmi táblázatokban külön
rovatot is nyit nekik. Tehát — a mint az cikkéből több helyt ki is lóg — az államhatalom oly
beavatkozását óhajtaná provokálni, a mely nem
engedné meg a nazarénus gyülekezetek alakulását, lehetetlenné tenné a proselyták szerzését hittéritőiknek illetőségi helyükre való visszatoloncoztatása által, s megszüntetné a táblázatokban a külön rovatokat, vagyis egyrészt üldözné az állam
rendszeresen azon polgárait, a kiknek hitelvei a
többség józaneszével ellenkeznek, másrészt behunyná szemét a létező tünemény előtt, nem mervén registrálni azt, hogy létezik a mi van.
Részemről, mint prot. ember, mint azon egyháznak tagja, mely a szellemnek bilincseit ezelőtt
három századdal széttörte, mely Róma elvakult
zsarnoksága ellen tiltakozott, mely a római hierarchia józaneszével szükségképen ellentétben állott keletkeztekor s áll ma is és fog állani még
sokáig: tiltakozom a lelkiismeret szabadságának
nevében az államhatalomnak olyatén beavatkozása
ellen, a milyent K. Tóth K. ajánl s nem szeretném azt látni, hogy a magát szabadelvűnek hirdető és tartó prot. felekezet az állam hatalma
poroszlójává legyen, egy oly sectával szemben, a
melynek hitelvei a prot. ember józaneszével ellenkeznek.
Ezen elvből kiindulva, nagyon szerencsétlen
I ötletnek találom K. Tóth K. azon indítványát is,

hogy ezen lelki phylloxera ügyben a superintendentiák közösen egy memorandumot terjesszenek
be az illetékes kormányközeghez. Bizony nem lenne
ennek semmi értelme. Az a memorandum constatálná a bajt, de nem tudna helyesebb orvoslási
módot ajánlani, mint a minőt K. Tóth K. ajánl,
a mely orvoslási mód pedig valóban medicina
peior morbo.
Agyonhallgassuk a b a j t : Hát ki kívánja azt:
S egyáltalában a hallgatás képes-e megszüntettetni a létező bajt ? De talán a lármázás fogja
megszüntetni? Egyik sem. Ennek csak egy módja
van: a papok legyenek a népnek igazi lelkipásztorai, necsak a templomi katedrában, hanem a
társadalom minden körében.
Ma a legtöbb pap eleget vél tenni hivatásának az által, ha szorgalmasan prédikál vasárnaponként, s elvégzi teendőit amint akármely bureaucrata s azután nem törődik a gyülekezettel. S ez
éppen a népes alföldi egyházakban van így, azokban hol 5 - 6, 8 —10 ezer lélekre jut egy lelkipásztor; s miután 5 — 6 ezer, sőt 8 — 1 0 ezer lélek gondozására egy pap még ha segédje van is
képtelen, igen könnyen megtörténhetik, hogy a
lelki phylloxera mindenfelé elharapózik, maholnap
majd ott is lesznek nazarénusok, a hol még most
nem is álmodunk róluk
Vegyük már észre valahára, hogy azok a
nagy alföldi gyülekezetek nem hivatottak jelen
conglomerált állapotukban a prot. szellemet fentartani. A debreceni és vásárhelyi nagytemplom
és nagy gyülekezet egy-két pappal és sok ezerre
menő hívővel, inkább a római hierarchia intézményeire emlékeztet, semmint a prot. institutiókra.
Ne építsetek nagy templomokat, ne hivalogjatok roppant népes gyülekezettel: mert a nagyság átka az, hogy romba dűljön.
Nekünk kis imaházakra van szükségünk, s
1 — 2 ezer hívőből álló, külön papot tartó gyülekezetekre, tehát olyanokra, melyekben a prot. hitélet egészségesen fejlődhetik, a hol a contactus
a nép és pap közt meg van és észszerűen meg
lehet, a hol a pap nem csak prédikátor a szószéken, hanem népének atyja, szeretetteljes tanácsadója, a legszebb értelemben valódi tanítója.
Nem kell attól félni, hogy a roppant nagy
gyülekezeteknek ily kisebb valódi prot. gyülekezetekké szétválasztása a papi javadalmakat nagyban csökkenteni fogja. Éppen nem: csak szabályozni. Ha a nép látni fogja azt, a mit ma nem
lát, hogy a pap az ő érdekeivel komolyan törődik,
hogy gondja van az elemi iskolákra, az elemi
oktatásra, a p.ot. hitélet alapvetőjére, ha a pap
a prédikáció mellett sua sponte átveszi a felnőttek oktatását, s bizonyos időben p. o. szombat

este tanítgatja felnőtt híveit modern irányban
azon tudományokra, melyek ma már nélkülözhetetlenek, ha előadja nekik értelmiségökhöz mérve,
az emberiség nagy küzdelmeit, a vallásos fogalmak kifejlődését, a phisikai világ törvényeit stb.
higyje el K. Tóth K., többet tesz arra, hogy a
nazarenismust korlátolja, mintha repressaliákhoz
nyul s az államhatalom beavatkozását követeli
s biztosan a nép szivesebben fogja lelkipásztorát
dotálni, látva működésének tényleges hasznát,
mint ma, a midőn a debreceni, vásárhelyi, csongrádi, szentesi stb. papokra oly messziről tekinthet csak, mint a tibetiek a dalai lámára s mikor
azok a nagy papok, a kiknek nevét a hír felkapta szárnyaira s hordja hencidától boncidáig,
a már említett túltengő helyzetök miatt közvetlenül bizony mentül kevesebbet törődhetnek juhocskáikkal.
A mi K. Tóth Kálmán azon indítványát illeti, hogy a népet a lehető legolcsóbb vallás-erkölcsi irányú lappal kellene ellátni, ily féle könyveket kezébe adni, ez igen helyes. Csak azt jegyzem meg, hogy igazán népszerűet beszéljenek
azok az írók, mert mai napság nem az a baj,
hogy nem volna a népnek mit olvasnia, hanem
az, hogy oly tudálékos módon írnak a mi embereink, mikép a nép, a maga romlatlan józan eszével képtelen azoknak fellengéseit élvezni s érteni.
Tehát rajta! fel a munkára, míg még nem késő.
Kun

Pál.

ISKOLAÜGY.
A felső-baranyai ref. tan. testület közgyűlése.
A telső-baranyai ref. egyházmegye tan. testülete
március 22-én tartotta közgyűlését Vaiszlóban. Miután
egyházmegyénk tanügyi mozzanatairól csak is egyes,
egyházi ügyekben laikus tanügyi lapok közölnek tudósít á s t : talán nem lesz érdektelen, ha tan. testületünknek
jelzett közgyűléséről s azon targyakról, melyek egyházi
életünket s a tanügyet közelebbről érdeklik : rövid tudósítást nyújtok.
Mindenek előtt egy fontos határozati javaslatról kell
szólanom, melyet a tan. testület időközi köre terjesztett
a közgyűlés elé.
A határozati javaslat lényege következő : Utasítsa
a közgyűlés erélyesen tisztikarát, hogy a nagy-gyűlés
tárgysorozatának megállapításánál szorosan áz 1875.
april hóban tartott egyházmegyei közgyűlésen megalkotott alapszabályzathoz tartsa magát.
Ez kényes kérdés. Azért kényes pedig, mert a
felső-baranyai egyházmegyében a tanitói testület az egyházmegyének mintegy melléje van állítva, a helyett,
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hogy bele olvasztatott volna. És mint ilyennek, mint félig
autonom testületnek vannak oly domestikai ügyei, melyeknek elintézésére nagymennyiségű időt kell fordítaniaAz alapszabalyzat lényege pedig az, hogy a testület
nagygyűlésein az elméleti és gyakorlati nevelés, tanítás
körébe vágó előadásokat tartson, hogy így a methodikodidactika főbb kérdéseiben az e. megy. egész tan. testülete között összhang s lehetőleg egyöntetű eljárás
jöjjön létre. A testület a határozati javaslat, vagyis tulajdonkép az alapszabályzat folytán kényes dilemmába
jutott. V a g y domestikai ügyeinek intézéséről mond le,
vagy a hivatalos alapszabalyzatot nullifikalja. Végre hoszszas vita után egy kisegítő expedienshoz folyamodott,
Névszerint elhatarozta, hogy a hivatalosan kijelelt tavaszi közgyűlést házi ügyeinek szenteli. Es hogy az
alapszabalyzat intentióinak, a társadalmi missiójából folyó
kötelességnek is eleget tegyen : az elnök által kijelölt
időben évenkint külön szakközgyűlést tart. Ismerve azon
adiaphorat, melylyel a testület nagy tömege a közgyűlés, általában a haladas iránt viseltetik : nagyon félünk,
hogy az egyházmegye intézkedése nélkül e szép határozatnak nem lesz semmi positiv sikere. Igy pedig a
testületi működés pictus masculus iskolában és iskolán
kívül.
A másik fontos tárgy volt, hogy a protestáns
egyhazak tanügyi életében szokásos tavaszi közvizsgalatok, miután a tanév kormány rendeletnél fogva mainem Sz.-György napkor, hanem septemberben kezdődik, ne
az eddig szokásban volt időben, hanem a tanév végén,
tehát junius hóban tartassanak.
Valóban csudalatos, hogy az egyh. ker. közgyűlés
fontos ügyben még mind ez ideig nem intézkedett. Az
ujabbkori modern paedagogia az egyes osztályokban feldolgozandó positiv ismereteket úgy tekinti, mint egy
gombolyagot, melyet a tanítónak le kell bonyolítania.
Annak terjedelmét, nagyságát, jellegét valóban csak
úgy ismerhetjük fel, ha egészen előttünk áll. H o g y valamely tanitó megoldotta-e iskolájában azon föladatot,
mely elé tüzetett, elérte-e a célt, mely törekvésének
végoka, helyes úton indult-e vagy törekedett a cél felé,
meg van-e munkálkodásának positiv sikere, és mekkora
e siker: ezeket mind csak akkor ítélhetjük meg teljes
tárgyilagossággal, ha egy lebonyolított fonál, egy teljes évi működés eredménye fekszik előttünk. Az a sok
visszaélés a közvizsgálatokkal, az a csekély intensív fejlődés a falusi nép szellemi és erkölcsi életében, az a
rákszerű haladás az értelmi világban : e ferde szokásban
rejti fő alapindokát.
A f. baranyai ref. tan. testület, midőn az e tárgyban beterjesztett indítványt határozattá emelte s annak
a felsőbb forumon való végleges elintézését magára
vallalta : lépést tett a haladás útján a modern paedagogia felé. Az indítvány és hatarozat indokolását, miután
az oly természetes s a viszonyok és körülmények által
könnyen indokolható: szükségtelennek tartjuk. V a g y
legalabb is bevárjuk, minő intézkedés tétetik e dologban.

A harmadik közérdekű tárgy volt a 12 évet elért
tankötelesek confirmálása.
A törvény és egyes rendeletek akként intézkednek, h o g y a tanköteles gyermek azon tanév végén
mentetik fel iskolai kötelezettsége alul, a mely polgári
évben a 12-t betölti. A főt. e. ker. közgyűlés pedig
akként intézkedett, hogy ezen tankötelesek, confirmálása
áldozó csütörtök illetőleg pünkösdben történjék. Régi
szokás szerint úgy a tankötelesek mint a szülők előtt
a confirmatió az iskolai kötelezettség zárünnepélye,
Ebből aztán a falusi élet abnormis viszonyai mellett
annyi kellemetlenség, súrlódás származik tanitó és nép
között, hogy erről fogalommal csak az "bírhat, ki ismeri.
Mondanom is szükségtelen, h o g y legtöbbször s majdnem mindig a tanitó enged s a tanköteles gyermek
elveszt jóformán egy egész évet, mert a confirmatióra
való készülés több hónapját igénybe veszi, elveszíti vele
iskolai képzésének koronáját.
A felső-bar. tan. test. ez abnormis helyzeten akként vél segíteni, hogy a 12 éves tankötelesek confirmatiója ujkenyéri úrvacsora osztáskor történjék. Az
indítvány az egyh. megy. közgyűlés elé terjesztetett.
Mi pedig itt felhívjuk e lényeges kérdésre a tanügybaratok és férfiak figyelmét.
Utolsó lényeges és közérdekű tárgy volt a tan.
testületnek az egyházmegyei tanügyi bizottságban való
képviseltetése.
Eddig, a mult évet kivéve, a testület körtanitói
részt vettek a tanügyi bizottság ülésein. Nem tudjuk
ujabban minő indokoknál fogva nem tagjai. H o g y minő
veszélyes consequentiái lehetnek annak, ha az egyházmegyei közgyűlés a tanítói testület működése s a tanügyi bizottságé közt válaszfalat von, nem akarjuk fejtegetni. Annyi bizonyos, hogy ha a körtanitók kizárása
állandósított marad, az elszigeteltséget áthidalni semmi
sem lesz képes. Ehez aztán nem kell commentár. Az,
hogy a két képviselő részt vesz o t t : nem indok. Azok
az egyházmegyei közgyűlésre a speciális tanítói érdekek képviseltetése végett küldetnek. A nevelés és tanitásügy, úgy bel- mint külső érdekek képviseltetésére
a személy és testíilet nélküli közös érdek előmozdítása
céljából a körtanitók vannak hivatva. A testület ily
szellemben terjesztett kérvényt az egyh. megyei közgyűlés elé. Óhajtjuk, hogy sikere legyen.
Király

Károly,

tan. test. jegyző.

TÁRCA.
Indokolás, a gymnasiumi és reáliskolai
oktatásról szóló törvényjavaslathoz.
A középiskolai oktatás fontossaga valamely ország
közoktatasi rendszerében, altalanosan el van ismerve,

s nálunk is kellő méltatásban részesül. Egyfelől az elemi
iskolák számára alkalmas tanítók képzése, másfelől a
magasabb- felső oktatásra való előkészítés, s végre általában a nemzet műveltebb s igy minden tekintetben
döntő súlyú osztályának magasabb átalános, sőt tudományos míveltség fokára emelése : íme a középiskolai
oktatás feladatai.
Vannak középiskolák, melyek az állam közvetlen
vezetése alatt állanak, s vannak, melyek nem állanak, 1
ez az egyetlen megkülönböztetés, mely ma ténylegesnek s a valóságnak teljesen megfelelőnek mondható.
A nem állami vezetés alatt álló középiskolák nehezen vonhatók mindenben egyenlő rendelkezések alá.
A hitfelekezetek által fentartott középiskoláknak, jelesen
a protestánsokéinak, n a g y o b b önkormányzati jog van
törvény által biztosítva, mint a mennyit a törvényhatóságok, községek, társulatok vagy épen magánosok igényelhetnek magoknak fentartott tanintézeteikben az államkormánynyal szemben.
Az önkormányzattal biró hitfelekezetek jelesen a
protestánsok részére, az 1790/1 : X X V I . t. c. középiskoláikat illetőleg is nevezetes jogokat biztosított, melyeket nem megszorítani, vagy épen visszavenni, sőt más
felekezetekkel s testületekkel és magánosokkal is megosztani lehet a mai törvényhozás föladata.
Ugyanaz a törvénycikk, mely a protestánsok iskolai
autonómiáját biztosította, biztosította egyszersmind az állam felügyeleti jogát is azokban, a nélkül azonban, hogy
azt részletesen körülirta volna. S kilátásba helyezte egyszersmind az egész országra és abban a protestánsokra
is kiterjesztendő tanulmányi rend (ordo studiorum) törvény általi megállapítását.
Kettős feladatot hagyott tehát a következő törvényhozásokra : az általánosan kötelező tanulmányi rend
megszabását, és az állam rendelkezése s közvetlen vezetése alatt nem álló tanintézetekben az állami főfelügyelet jogának részletezését s szabatos körtiliratását.
A középoktatásról eddigelé úgy b. elődöm, mint
általam beterjesztett törvényjavaslatokban e két feladat
együttes megoldása volt megkísértve. A kettő azonban
nincs oly szükségképeni összefüggésben, hogy pl. a főfelügyelet kérdése, a tanulmányi rend kérdésétől elkülönítve is megoldható ne volna. S részemről, érezve ez
utóbbinak — fölebb érintett és több más nehézségeit,
meg akartam kisérteni, csupán a főfeliigyeleti jognak
törvény utján való szabályozását, a minek halaszthatlanságáról, a közigazgatás körében naponkint felmerülő
esetek, s azokból származó súrlódások, eléggé meggyőztek.
E végből a leginkább érdekelt protestáns egyházi főkkel tárgyalást indítottam meg, mely azonban
a magokban is kényes kérdések egyértelmű megoldására nem vezetett, sőt arról győzött meg, hogy szándékom az érdekelt körökben élénk visszatetszéssel találkozik.
Az állami főfelügyelet azonban a mai rendezetlen

állapotban tovább hagyható nem lévén, elkülönített
megoldása pedig legyőzhetetlen nehézségekbe ütközvén
— másfelől a középiskolai közoktatás ügyének törvényes rendezése minden oldalról siirgettetvén, — s mint
alkotmányos minister, a közvélemény nyilvánulásait
figyelembe
tartozván v e n n i : nem maradt fenn más,
mint visszatérnem az előbb valasztott útra, s a középoktatást szabályozó törvény iránti javaslatot, belefoglalva
mint előbb is volt, a főfelügyelet szabályozását is —
újra a törvényhozás elé terjesztenem.
Jelen törvényjavaslatom közelebb áll az i872/5diki
országgyűlés központi bizottságának szövegezéséhez,
rnint az, melyet az 1875/8-idiki törvényhozás elé magam
teijesztettem volt. Jelesen, a törvényjavaslatot ismét
hat fejezetre osztottam : összefoglalva egyfelől az állam
rendelkezése és közvetlen vezetése alatt álló középiskolákat, melyeknek szervezéséről egy, közigazgatásáról
szintén egy fejezet szól, holott előbbi javaslatomban a
tisztán állami- és az alapokból, meg a szerzetes-rendek
által fentartott iskolákat egymástól elkülönítettem volt,
és beleolvasztva másfelől a tankerületi főigazgatókról
szóló külön fejezetet, a közigazgatást tárgyaló fejezetbe.
E visszatérésre a központi bizottság szervezetéhez
az előbbi törvényhozás iránti tekinteteten kivűl főleg az
birt, mert igy a törvényjavaslat szerkezetét s oeconomiáját egyszerűbbnek és világosabbnak találtam, s mert
különösen az állam közvetlen vezetése alatt álló mindennemű iskolák egybefoglalása, és az e vezetés alatt
nem álló, s tehát csak a főfelügyelettel ellenőrzött iskolák másik n a g y csoportjától való elkülönítése inkább
megfelel a tényállásnak.
Mellőzve azokat, a mik az általam 1875-ben benyújtott törvényjavaslat indokolásában egyes kisebb jelentőségű tételek igazolására elmondattak, különösen
két pontra, az érettségi vizsgalatok és az állami főfelügyelet ügyére kívánok jelen indokolásomban bővebben
kiterjeszkedni
Az érettségi, vagy mint az 1872/5-iki országgyűlés és központi bizottságnak szövegezése nevezi, »zárvizsgálat <,:-ról szóló IV. fejezetben az említetett szövegezéstől lényeges eltérések fordultak elő már előbb beterjesztett törvényjavaslatomban is, melyeket a jelenlegiben
is fentartottam. Ezek legfőbbike az, hogy míg előbb
ezen vizsgálat tartása a közoktatási minister által kinevezendő bizottságok által lett volna eszközlendő, az
általam most előterjesztett javaslat szerint ezen vizsgálatot az illető tankerületi főigazgató vagy akadályoztatása esetében más, a közoktatásügyi minister által erre
felhatalmazott szakférfiú elnöklete s ugyancsak a közoktatásügyi minister által kijelölt m é g legalább egy vizsgáló biztos közreműködése mellett minden osztályú nyilvános gymnasium vagy reáliskola tanártestülete tartja a
maga saját intézetében.
Ha tekintjük azt, hogy az érettségi vizsgálat egyszersmind alkalmas módot nyújt, az intézet működésének
s a tanítás mikénti kezelésének megbirálására, ezt minden

esetben biztosabban érjük el és behatóbban, a netáni
hiányok okainak alaposabb felismerése mellett fogjuk
megbírálhatni, ha az intézetben működött közegek alkalmaztatnak vizsgálókul, mintha ez, az intézeten kívül
álló egyénekből alakított bizottság által eszközöltetik,
mert a vizsgálat folytán nem csak a vizsgálandó altal
tett előmenetelt bírálhatjuk meg, hanem tudomást szerezhetünk magának a vizsgálónak képességéről is, annak
tanmódszeréről és bánásmódjáról, s ez által az összes
tanítás kezeléséről és minőségéről. Ez altal egyszersmind
alkalmat nyujtunk az intézet vezetőinek s jelesen a tanároknak arra, hogy működésűk eredményéről nem mások
közvetítésével, hanem saját közvetlen közreműködésökkel adjanak számot az államnak, a mi nem csak kötelességük, hanem a mihez jogos igényt is tarthatnak.
U g y vagyok meggyőződve, hogy az által, ha az
illető tanfelügyelő elnöklete alatt s jelenlétében tartatik
az érettségi vizsgálat, s a mellett a vizsgáló bizottsághoz a közoktatásügyi minister az intézeti tanárokon kivül
még legalabb egy vizsgáló biztost nevez, a mi altal lehetséges lesz, tekintve a tanfelügyelő külön szakmáját
— úgy a nyelvészeti , mint a mennyiségtani-természettudományi szakmára mindenkor egy-egy érdektelen
szakértő ellenőrt alkalmazni, s a minister hatáskörében fekszik, ott, hol arra kivételesen szükség fog mutatkozni,
több, az intézet körén kivül álló vizsgálókat is nevezni
ki, s ez által a vizsgáló előnyét is biztosítani, ott, hol
különben az érettségi vizsgalat célja és eredménye veszélyeztetettnek mutatkozik : az érettségi vizsgálatnak
ily mód szerinti tartása a szigor kívánatos fejlesztésére
alkalmasabb eszköznek fog bizonyulni, mint az intézeten
kivül álló egyénekből alakított bizottságok : mert mindig könnyebb lesz egy tanfelügyelőt s egy vizsgáló biztost állítni olyat, ki a íeladatok színvonalán áll, mint
egy egész bizottságot, s mert amazoknak könnyebb a
felelősség érzetét ébren tartani, s e felelősséget, ha szükséges, érvényesíteni is, mint egy bizottságnak. Mihez
járul az is, hogy egy-két város kivételével e bizottságokat legnagyobb részt úgy sem lehetne másokból alakítani,
mint ugyancsak az illető intézetek tanáraiból, s így a
legritkább esetben éretnék el az a cél, melyet a külön
bizottságok által elérni akarnánk.
Paedagogiai okok is kívánjak az intézeti tanároknak vizsgálókul való alkalmazását. A gymnasiumot vagy
reáliskolát végzett ifjú ugyanis még nem áll a szellemi
fejlettség azon fokán, hogy azok eszmemenetéhez hamarjában alkalmazkodhassék, kikkel legalább egyideig nem
állt összeköttetésben : a legjobb tanulón is megeshetik,
hogy az idegen által tett kérdést nem fogja egyszerre
fel s a felelettel adós marad, mig ugyanazon tárgyból a
tanara által tett kérdésre a legkielégitőbb feleletet adta
volna. A felfogás és értelmi, és némileg itélő tehetség
már fejlettebb foka, ugy szinte az illető szaktudományokban nagyobb jártasság kívántatik ahhoz, hogy a bárminemű alakban előterjesztett kérdés lényegét és irányát
az illető azonnal felfoghassa, mint a minőt egy gymna-

siumot vagy reáliskolát végzett tanulótól kívánni lehet.
— Még nagyobb változáson ment át törvényjavaslatom, az állam rendelkezése és közvetlen vezetése alatt
nem álló középiskolákban gyakorlandó főfelügyelet körének s gyakorlása módjának körülírását
tartalmazó
§-aiban; ezek különösen a 77—85. §-ok, melyekben a
felügyelet tüzetesen van tárgyalva, bár egyes meghatározások, illető helyeiken, az V. fejezet többi szakaszaiban
is (65., 67. §§.) foglaltatnak.
Maga a felügyelet mértéke különböző a hitfelekezetek és ismét a törvényhatóságok stb. által tentartott
iskolákkal szemben. Nem lehet tagadni, hogy az állam
után, az autonom egyházak a legtekintélyesebb iskolatartó testületek. Az egyház földjéről hajtott ki eredetileg
is az iskola; s e hagyományos kapcsolat a kettő közt
ma is sok tekintetben fennáll. Magyarországon a kath.
egyház volt az első iskola-állitó, a kereszténység behozatalával egyidejűleg; s a protestáns egyház, mióta
fennáll, mindig fősúlyt helyezett iskoláira. A népoktatásügy még ma is túlnyomólag a felekezetek kezében van.
A középiskolai oktatás is igen nagy részt felekezeti jelleggel bir még hazánkban. A tanulmányi alapból fentartott, de tényleg kath. jellegű és a szerzetes-rendiek által
ellátott iskolákhoz képest, a tisztán állami gymnasiumok
elenyészően csekély számmal állanak fenn az állam rendelkezése s a közoktatási kormány közvetlen vezetése
alatt álló iskola-csoportban: állami s felekezet nélküli
jelleggel csak a reáliskolák, mint az újabb kor szülöttei
bírnak teljesen. S ez állami csoporttal szemben, az
autonom egyházak, jelesen a protestánsok középiskolái,
szintén tekintélyes csoportot képviselnek, mind számban,
mind súlyban. Fentartásuk, fejlesztésük, nemcsak azért
fontos, mert különben az állam vállaira háromlandó tehernek egy igen tekintélyes részét viselik, hanem azért,
mert ha valahol: a közoktatás terén üdvös a verseny,
az egyes irányok egyéni fejlődése, a decentralisatió.
Természetes következménye ennek, hogy az autonom egyházak által fentartott iskolákban, bizonyos hagyományos szellem fejlődik ki, melyet épen a önkormányzat tart fenn és ápol, s melyet az állam csak
annyiban korlátozhat felügyelete által, hogy egyfelől
a közoktatásnak időről időre megállapítandó általános
keretéből ki ne csapjon s másfelől, hogy az állam
érdekei ellen működő irányoknak köpenyül ne szolgálhasson. A közművelődés általános színvonalát magasabbra emelni ; ez a közoktatás legfőbb feladata; e
színvonalon fentartani a felekezeti iskolákat is, az állami
főfelügyelet legfőbb célja ez iskolák irányában. E b b e n
gyökerezik az állam azon joga, hogy a közoktatás általános keretét s a színvonal minimumát ez iskolák irányában megszabhatja, s hogy azt betöltik s elérik-e, ellenőrizheti.
Törvényhatóságok, községek, társulatok, sőt egyesektől sem lehet megtagadni az iskolatartás jogát, de
azok oly önállóságot az állammal szemben, mint a felekezetek, nem igényelhetnek. Csak szórványosan, egyen-

ként allitván s tartván fenn középiskoláikat, ezekben
oly sajátlagos szellem, mint a felekezetek nagy számú
iskolaiban nem fejlődhetik. Nem viselnek oly nagy részt
az állam terhéből s nem nyújtanak sem szellemi, sem
anyagi tekintetben oly nagy előnyöket. Ha azért a
nyilvánosság jogát élvezni kívánják, szorosabban kell
alkalmazkodniok az állam által saját vagy vezetése alatti
iskoláiban felállított szabályokhoz.
E megkülöböztetés a hitfelekezetek által egy-, s a
hatóságok stb. által másfelől fenntartott középiskolák
önkormányzata s a felettök gyakorlandó állami főfelügyelet mértéke közt, átvonul a törvényjavaslat egész
V. fejezetén, s abban tetőz, h o g y a felekezeteknek j
megengedtetik, saját elveik szerint rendezni be a tanárképzést, tanárvizsgáló bizottságokat szervezni, s megadatik nekik a tanárképesités joga (72. §), csupán azon ^
fentartásokkal, melyek az államot főfeliigyeleti jogánál
fogva e részben is megilletik.
( V é g e következik).

Trcfort

Ágost. s. k.,

vallás- és közoktatásügyi minister.

KÖNYVISMERTETÉS.
A dunántúli
évre. Pápán,

reformált
egyházkerület
a ref. fó'tanoda betűivel
K. 1880. 81 laV.

névtára
nyom.

1880-iJc
Debreceny

A társadalmi tudományok közt legújabb keletű
statisztika, csaknem napjainkig, legnagyobb részben a
gazdasági és pénzügyi állapotok megismertetésére irányult. Az államháztartásra, a kereskedelem- és iparra,
vagy atalában a nemzetgazdaságra vonatkozó nyomozások mellett jóformán megfeledkeztünk a gyapjúnál,
aranynál-ezüstnél értékesebb a n y a g kutatásáról: nemzetünk társadalmának ismeretéről. Népmozgalmi országos
statisztikánk akár terjedelemre, akár részletességre nézve
messze elmarad nemcsak az osztrák és a horvát-szlavon
mai statisztika mögött, hanem még oda sem jutott el,
hol 1867 előtt, az absolut államhatalom korában állott;
elannyira, hogy alkotmányos életünknek a társadalmi
és közgazdasági viszonyokra való átalakító befolyását,
részletes népmozgalmi adatok hiányában, soha sem leszünk képesek statisztikai adatokkal indokoltan kimutatni.
A népéletnek helyi csoportozatai, osztályai és
foglalatosságai szerint, hiteles számokban előadott ismertetése, országos statisztikai hivatalunk által csak en
gros, és nem en detail tárgyaltatván : annál fontosabb,
hogy miként oldjak meg e feladatot a társadalom egyéb
tényezői, mint a hitfelekezetek, országos társulatok stb.
íme itt van előttünk egy nagy vidéknek, az ország egy ötödrésze közös hit által egybekapcsolt lakóinak népmozgalmi kimutatása, melynek minőségéről
következtethetünk a többi kerület statisztikájára is. Már

maga az a körülmény, hogy a dunántúli ref. egyházkerület ez évre is kiadta névkönyvét, mely tavaly,
1879-ben is megjelent, igen örvendetes jelenség. Eddigelé a dunántúli névtárak rendesen nagyobb időköziikben láttak napvilágot.
Átalában véve, elég gondosan szerkesztett évkönyv ;
egyházi statisztikai dolgozatok közt a jobbak sorában
méltán említhető. De azért pontatlanság és ellenmondás ebben is akad. A tavalyi schematismus mintájára
készült s a főösszegben itt is ép úgy el van sikkasztva
egy csomó egyháztag, mint a tavalyiban volt. Elmondjuk mind a két esetet.
Az idei névtárban föltűnt előttem, h o g y a drégely-palanki e g y h á z m e g y e lélekszáma, mely 1879-ben
mindössze 4866 volt, 1880-ban egyszerre 6383-ra emelkedett. U t á n a néztem a tüneménynek, s meg is leltem
a nyitját. Osszeadvan az egyes egyházak lélekszámát,
kisült, hogy tavaly a mindössze 7 egyházból alló drégelyi tractus népességének összeszámitója véletlenül
1404 egyháztagot k i h a g y o t t ; kifelejtette t. i. a számításból Diós-Jenő anya-, és D ö m ö s leányegyház összes népességét ! Es ez a hiba az egész egyházkerület népessége összeadásánál is ismétlődött.
Az 1880-ki névtár hasonló bajba keveredett. Engem megint a főösszeg nagy eltérése vezetett nyomra.
A
belső-somogyi egyházmegyében
u. i. 1879-ben
46.143-ra rúgott a hivek száma, 1880-ban pedig 42.547-re
csökkent. Itt ismét egy ekklézsia népessége maradt ki
a számításból. Nevezetesen, pozsegamegyei Brekinszkáról ezt olvassuk: ,innen a statiszt. adatok még nem
érkeztek be. x Idáig semmi baj sincs. De elfelejtették e
kijelentés után oda tenni a régi adatok szerinti népességet. Brekinszkán és leányegyházaiban 1879-ben 608
ref. l a k o t t ; s mivel ezek = o jöttek bele az uj névtárba : az egyházmegye és a kerület népességéből körülbelül 600 lélek szerencsésen kifelejtődött!
Kár, hogy ilyen goromba tévedés becsúszhatott e
schematismusba, melynek egyébként nem utolsó érdeme
az, hogy kellő körültekintéssel van szerkesztve. í g y pl.
a veszprémi egyházmegye főösszege az idén is így van
föltüntetve: „lelkek száma 20.484, ebből nazarenus 44*
tavaly 56-án voltak az atyafiak, kiket csupán a dunántuli évkönyv tart számon, pedig igen célszerű volna
másutt is szemmel kisérni.
Jelen schematismus a tavalyihoz képest 4 uj rovattal bővült (ismétlő iskolaköteles, ezek közül iskolába
jár, nem j á r ; confirmáltak száma). Igaz ugyan, h o g y
így is csak 28 rovatcime v a n ; de hát a ref. lelkészek
utóvégre is nem kir. tanfelügyelők, kiknek úgyszólván
legfőbb teendőjük a tabella-kitöltés.
A hivek mindenütt nemi különbség nélkül vannak
felvéve; ez ellen nincs is szavunk. Mivel azonban, Riehl
nézetéhez csatlakozva, efféle kimutatásoknak szerintünk
is „az erkölcsök szellemi statisztikája® gyanánt kellene
szerepelni: a törvénytelen szülöttek és az öngyilkosok
számát kár volt föl nem t ü n t e t n i ; mert ezek aránya,
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egyik nevezetes ismertető jele a morális állapotoknak.
Erkölcsi testületnek tehát, mint a minő az egyház, e
momentumot nem szabad ignorálnia.
A halandósági arány, úgy egyéni és társadalmi
mint államkormányzati szempontból, a legnagyobb fontossággal bir. N a g y halandóság, sajnos socialis viszonyokra, elmaradottságra, v a g y szerencsétlen közegészségi helyzetre mutat. Nálunk átalában véve, a mily rendkívül magas a születések száma, épp oly nagy a halandósági arány. Magyarországon évenként minden 28. 2
egyén közül hal meg e g y ; holott Európa többi részében,
átlag véve 39—40, a nyugati culturáliamokban pedig
4 2 — 4 6 lélekre számíttatik e g y haláleset. Míg tehát
Európában a halálozás átlag 2. 5 °/o" ot t e s z > nálunk 3.5%'
vagyis i°/o-al magasabb.*) E számok, dunántúli egyházkerületünkre nézve is csaknem azonosak.
Dunántúl
ugyanis 225.671 lélekből elhunyt 7920, vagyis 28. 5
lélekre esik e g y haláleset, s a mortalitás szintén 3.5°/oA kerület 283 anya- és 68 leányegyházában a
hívek száma 225.671. E szerint jelenleg, lélekszámra
nézve, ez a legkissebb ref. superintendentia: legközelebb áll hozzá a tiszáninneni, hol csak 429-el több a
lelkek száma. Összehasonlítottuk az 1873-iki**) és a tavalyi névtárral, s két anyaegyház filiává devalválását
olvastuk ki belőlük: Nagy-Maros ugyanis Verőce, KisKovácsi Berhida anyaegyházhoz csatoltatott filia gyanánt. Egybevetettük az 1863-iki névtárral***) is, s úgy
tapasztaltuk, h o g y itt az egyházak
metamorphosisa
anyából íeánynyá és viszont, ritka dolog, jóval ritkább
mint pl. Erdélyben. 17 év óta u. i. a barsi egyházmegyében Farnad, a belső-somogyiban Brekinszka (egészen uj) és Udvarhely, a komáromiban Förge-Patony és
Marcelháza lett filiából materré; a drégely-palánkiban
Nagy-Maros, a mezőföldiben Kis-Kovácsi végre a tatai
egyházmegyében Héreg, anyagyülekezetből Íeánynyá.
Tudvalévő, h o g y Dunántúl az anyagi viszonyok
átlagos számítással jóval gyengébben állanak, mint Tiszántúl vagy épen Dunamellékén. Leginkább hasonlítható Tiszáninnenhez. Ily kerületekben az affiliálás, rendkívül nagy jelentőségű lelkészeink anyagi helyzetének
emelésére, s a mellett, ha helyrajzi számítás szerint
hajtatik végre, a hitéletre sincs rossz hatással: a tőszomszéd gyülekezet lelkipásztora, közelségénél fogva,
ha van benne ügybuzgalom, bizonyára megtudja akadályozni filiája elárvulását vagy épen szétszóródását.
Igy értelmezve az aprócseprő egyházak affiliatiója kérdését, ezentúl aligha akad védője olyan positiók anyagyülekezet sorban fentartásának, mint a minők pl. Tihany vagy Nemes-Oroszi. Tihany: Udvari s BalatonFüred anyaegyházak, Nemes-Oroszi: Alsó-Fegyvernek
és Nagy-Peszek közvetlen közelében fekszik, és bármelyikhez csatoljuk, a humanitas géniuszának csapunk
*) Dr. Kőnek : Magyarország és
népesedési mozgalma. Bp., 1880. 30 1.

egyes

törvényhatóságainak

**) Szerkeszté Liszkay József, pápai reform, lelkész. 40 lap.
***) Szerkesztette Mező Dániel, tapolcafői leikés?,. 1,8 lap.

ünnepet. H o g y miért, megmondom rövid pár szóval
Tihanyon a lelkek száma 135; a lelkész helyzete mily
gyönyörűséges, megismertük pár év előtt, midőn a kétségbeesésében öngyilkossá vált lelkipásztor tragédiáját
körülményesen megírták. Nemes-Orosziban, hogy állnak
a dolgok, mutatja az, hogy most sincs lelkésze; nem
akad e g y ujabb Bátky*) abba az egyházba, hol a lelkész évi összes jövedelme 315 frt, a tanítóé pedig 112.**)
Dunántúl e g y rendes lelkészi állomásra átlag 764
lélek, e g y rendes tanítói állomásra 72 iskolaköteles
gyermek esik. A z arány tehát igen kedvező.
D e már az egyházmegyék beosztása itt is épp oly képtelen rossz és épp oly aránytalan, mint a hazai ref. státus
minden e g y é b kerületében. Míg pl. Belső-Somogyban 64
anya- 17 leány egyh. létezik ; addig a drégely-palánki egyházmegyében 7 anya- és 3 leányegyházból áll a
mindenség ! S az a 7 ekklézsia is h o g y szét van szórva,
mutatja az, h o g y Losonc és Pilis-Marót (Dunántúl,
Esztergom megyében) együvé tartozik. Egyébként, ha
minden földrajzi ismeret gúnyjára, Losonc Dunántúlhoz
számít, nem is lehet máshová, mint a drégelyi tractushoz csatolni. Csak az a bökkenő, hogy minek tartozik
Dunántúlhoz, holott helyrajzilag és közlekedési összeköttetéseinél fogva okvetlenül Dunamellékéhez vagy Tiszáninnenhez számítható. Valóban, Losoncot mai elszigetelt
helyzetében, nem hiaba nevezik a magyar protestantismus „Szent-Ilona szigetének I*
Egyházunk mai véghetetlen silány beosztását tán
semmisem bizonyítja oly szembeötlően, mint h o g y e szerint Nógrádmegye Dunántúl, Külső-Somogy ellenben
Dunamellékén fekszik. Hisszük azonban, h o g y a III. Károly kora óta nem bolygatott egyház-elrendezésünk m é g
sincs annyira megkövülve, h o g y kebelében tovább is
megtiiretnék ilyes drégely-palánki absurdum, melynek
ezelőtt kétszáz esztendővel még csak volt értelme, de
ma már „est derisui."
A XVII. században ugyanis az a nagy terület,
mely Ipoly-Pásztótól, illetőleg Pilis-Maróttói Losoncig
terjed, s a melyen jelenleg 7 ekklézsiácska gurnyaszt :
el volt lepve ref. gyülekezetekkel, melyeknél fogva,
szerves összefüggésben állott a kerület többi részével.
A „senioratus Palankiensis, seu Neogradiensis^-ben nem
kevesebb, mint 21 anyaegyház virágzott, melyek közül azóta megszűnt Drégely-Palánk, Balassa-Gyarmat,
Szécsény, Fülek, Nagy-Maros, Nógrád, Nagy-Oroszi,
Rétság, Nőtincs, Petény, Szob, Helemba, Kövesd é s
Beél***). Megmaradt 7 gyülekezet, élén a fényes Losonccal. Elkövetkezett 1849, s a muszka gondoskodott róla,

*) Kik az

,apró

papok*

nyomorának

megszemlélni, olvassák el a nemes-oroszi
bácsi 4 cím

alatt) Keresztyén Család. 1873. 39-

Egyh. és Isk. Lap. 1876. 6. és 10. sz.
**) Sz. Kiss K á r o l y : Monográfiái

typicus rajzát
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lelkész életrajzát ld. (»Baki
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sz. és a

vázlatok a barsi

Prot.

ref. espe-

resség múltja s jelenéből. Pápa, 1879. 215 1.
***) L a m p e (Ember P á l ) : Hist. Eccl. Ref. in Hurtg. et Trans.
Traj. ad Rh. 1728. p. 567.

hogy Losonc fényességét hamuba rejtse. Azóta a 7
árva teng-leng, szegényesen s annyira szétzilálva, h o g y
az idei névtár szavai szerint: >,lelkészi s tanitói értekezleteket szervezni s tartani szétszórt helyzetünk folytán
lehetetlen/
Drégely-Palánk, az egyházmegye névadója, várastul, egyházastul rég leomlott; üj firmára volna szükség.
Az elavult drégely-palánki jelző helyett, bízvást elnevezhetnénk a tractust — a lehetetlenségről.
A mi a dunántúli ref. e. kerület tanügyi állapotát
illeti, az átalában véve kitűnőnek mondható. 26.817.
mindennapi iskolaköteles közül csak 1981, 8844 ismétlő
iskolaköteles közül pedig mindössze 1694 nem jár fel.
A felsőbb tanintézetbe járók száma a tavalyi 270-ről
340-re ruccant föl, vagyis a szaporulat 70 diák.
Különösen feltűnő azonban a tanítóképezde tanárainak nagy száma : 36 tanulóra nem kevesebb, mint 1 5
tanar esik. Az még csak hagyján, ha ez a 15 tanár
mind csak a praeparandiában tanítana, de miután szemügyre vettük névsorukat, ügy találtuk, h o g y egyetlenegy kivételével (Halassy István), a többi valamennyi a
theol. és jogi szakban, vagy a gymnaziumban is tanárkodik, tehát a képezd ei oktatást, mint óraadók, csak
mellékfoglalatosság gyanánt űzik. Különben is, ettől egészen eltekintve, a tárgy lényegét illetőleg úgy vagyunk
meggyőződve, hogy négy gymnaziális osztályt alig végzett, úgyszólván gyermek, de mindenesetre gyermekeszű
tanuló lelki fejlődésére nézve nem igen lehet épületes
15 tanár sáfarkodása. Itt igazán el lehet mondani, hogy
a sok bába közt elvész a gyermek ; szegény nebuló, azt
sem tudja melyik mesterének higyjen.
Egyik túlságból a másikba estünk! Azelőtt, 36
praeparandistát bizonyára egy mesterre bíztak volna, ami
kétségkívül helytelen d o l o g ; de vájjon nem ugyanazt
mondhatjuk-e oly eljárásról, midőn 36 suhancba 15 tanár tölcsérezi a tudományt ? Médium tenuere beati; nem
ártana hat az óraadók rendkívül nagy numerusát egy
kicsi árlejtés alá bocsátani.
JBallagi

Aladár.

BELFÖLD.
Az ungi ügy

mibenlétéről.

Az ungi egyházmegye tavaszi közgyűléséről két
cikk jelent meg e lap 13-ik szamában, egyik Úrban
Mihály záhonyi lelkész, másik Szabó Albert záhonyi tanító neve alatt. Osmerve embereimet, ha csak szemé
lyemre vonatkoznának támadásaik, nem tartanám méltónak az előmbe is dobott keztyűt felvenni ; de a menynyiben egyházmegyémre, annak lelkészi és tanitói testületére akarnak sárt dobálni, felhíva érzem m a g a m a t
azok érdekében szót emelni. Az ungi egyházmegyében ez ideig úgy a lelkészi, mint a tanítói testület
egyetemben a világi csekély számú elemmel a legben-

sőbb egyetértésben élt, ha a gyengébbnek szüksége volt
az erősebb támogatására, azt mindannyiszor késznek
talalta, s ez meg volt elégedve a szolgálat megtisztelésével. Azonban az idők immár megváltoztak. Találkozik
a lelkészi karban, ki oly n a g y kedvességnek örvend
egyházában, miszerint a közigazgatas érdemesnek talalta
figyelmét
odairanyozni, nehogy ténylegességnek, talan
gyilkosságnak legyen áldozata, találkozik, kinek létezhet e t t egyházmegyénk egyik n a g y o b b egyházában csak
az egymást felváltó küldöttségek tették lehetővé, találkozik olyan is, kinek almát némi egyházi pénz könnyen
szomorúvá válhatott tréfája zavarja : mi természetesebb,
minthogy ezek nem mondhatjak magukról »si qua sede
sedes et erit tibi commoda sedes, illa sede sede" óhajtaniok
kell az ülőpad melegét szellőztetni. A z alkalom erre nem
h i á n y z o t t ; megüresedett t. i. 1878. őszén a sz—i egyház lelkészi állomasa, — az egyháznak valasztani kellett,
— hja de erőködésük s a szavazatszedő küldöttség világi tagjának otromba erőszakoskodásai dacara az urnából masnak a neve került ki. — S hogy ez és ekép
történjék egy jó részt — a művészileg s jobb célt érdemlő költekezéssel berendezett, zöldasztalra azonban nem
hozott, botránynyal megrágalmazott tanító is volt tényezője. Itt van a sértett önérdek, itt kezdődik a partalakulás, ellenem is, mint ki nevezett egyház egyik tagja
vagyok, h o g y T . Úrban úr is e párthoz t a p a d t a »similis simili" megfejti ; nem minden mesterség nélkül
csúszott be egyházába, mióta be lépett se nem épült,
se nem épített, s hat évig buzgón szolgált, de kevésbé
óvatos egyházi gondnokát az egyházi látogatasok alkalmával elsimított számadás áldozatává s az egyház egy
összegét kérdésessé tette.
Itt tehát az egyházmegye tanácsának, — mely eleibe
egy több névvel, de ugyanazon ösmeretlen kézzel írt
és aláírt iraton kivül egyik sem kerülvén, azt mint ilyet
figyelembe nem vehette — nem volt alkalma kérdéses
tanító személyében szerecsent mosni, de azon eljárása
is kifogásolhatlan, midőn egy hibás tanító helyről mozdításában nem az előre tervezett személycserét, de a
méltó fegyelmet érvényesítette. — Nehéz idők terhe
sulyosodott vállainkra, a nép erejét az önfentartás küzdelmei elzsibbasztották, kimerüléssel fenyegetik, nem lehet mondani, hogy lelkésze, tanítója kényelmére pontosan viszi áldozatát, de mind a mellett igen kicsi azon
egyházak száma, hol a fentebbi esetek felmerültek. Abból
tehát, hogy Szabó József 29, Bernáth Dezső 19 szavazattal 88-ból tanácsbirákká választattak, hasztalanul iparkodik a malkontentusok szamát kibetűzni, annyival kevésbé,
mert a szavazás megejtése idejében még magat ellenségnek nyilvánító part életjelt nem adott, s az elvalasztattak mint ilyen part jelöltjei nem szerepeltek. Valamint
pedig nem nagy előnyére szolgálna egyházmegyénknek,
ha lelkészeink többsége hasonló s az egész egyházmegye oly nyomorult gyáva tömeg lenne, mint Úrban úr
állítja, hogy felette egy pár egyén — barmi tekintélyes
— kénye szerént rendelkezhetnék:. úgy más részről nem

nagy dicsőséget helyez kilátásba az újonnan választott
egyházmegyei tanácsbiró részére, ha az egyházmegye
többsége oly méltánylan tudna lenni hivatalnokai iránt
mint Urbán úr, ki negyedszázadot haladott s nem csekély anyagi áldozatot és egészség kockáztatást igénylett
önzetlen hű szolgálatok jutalmául kíméletlenül szórja a
gúnyt, rágalmat, gyanúsítást. Higyje meg Urbán úr,
hogy Aesop meséjebeli állatra emlékeztető hízelgése
mellett is ezeket látva, olvasva, tapasztalva, eszébe jutni
kell , m a nekik, holnap nekem 4 mementójának. Mert ha
egy oly egyént, ki az előtte jelentéktelen ungvári egyházat oly állásba hozta, hogy az őt legközelebb több
száz forint évi dijjárulékkal jövedelmezni képes is, hajlandó is lehetett, ki úgy személyét mint hivatalos állását átalánosan tisztelt és befolyással bíró tekintélylyé
emelte, ki bámulatot keltő éberséggel és számítással
nemcsak hogy veszteségek ellen — melyeknek annyi
pénztárak elég gyakran kitévék — megóvta az egyházmegye pénztárát, de okos megtakarítással s tőke-kamat
conversióval azt minden igények kielégítése mellett tetemesen megszaporította, ki úgy tekintélyes, mint vagyoni
hitelével kezeskedni képes bizománya épségeért, — h a ilyent
egy egyén, ki egy árva fillér eredményt sem képes felmutatni hivataloskodása akár anyagi akár szellemi terén —
büntetlenül megtámadhat, meghurcolhat, az bizony nem
nagy kedvet adhat egyházmegyénk felette gyéren
található független tagjainak a csak áldozattal járó hivatal elvállalására. Váljon Urbán úr, ha már ön oly elszánt harcosa az igazságnak, miként történhetik az, hogy
011 a föld tengelyét fektéből kiemelő hypomocliont talál
abban, hogy Gulácsy úr, az a hatalmas férfiú a ki egyházkerületi gyűlési első és utolsó fellépte alkalmával közbámulatot költött ékes beszédben bemutatta a világnak,
hogy 50 év előtt viselt iskolamesteri hivatala óta se nem
tanúit se nem felejtett — nem akar jót állani olyan
összegért, mely nagyítva sem oly tetemes, hogy minden percben, mikor kivantatik be ne fizettessék s ép
azért nem tábláztatott b e : s azt rendén találja, hogy
Gulácsy úr csak épen akkor vett részt a pénzügyi választmányban, mikor azon jó ember részére — kinek
leányát tanácsbirói hivatala fényének emelése végett háremében tartja — való és teljes 4000 frt kölcsön megszavazására, s mikor később a lekötött vagyon egy részét megvette, annak jelzálogi kapocsból kieresztetésére
használta fel hivatalos állását. Szabadjon reményleni,
h o g y a legközelebb tartandó tisztújítás ily botrányos életii
egyént nem soroz tanácsbírái közé s eleve feltenni az
elválasztandókról, hogy ily egyénnel egy" asztalnál nem
fognak ülni.
Most már áttérhetek a Fiirjész István lelkész úrhoz
intézett kérdésekre, melyek Urbán Mihály úr járatlanságáról és tájékozatlanságáról tesznek tanúságot, ki tájékozni azért nem képes magát, mert szembajai csak
akkor és addig engedik a közügyekben részt venni,
mikor és a meddig becses személye érdekelve van,
másként tudná, tapasztalná, hogy választmányok azért

alakíttatnak több tagból, hogy egyik vagy másik akadályoztatása által a közügy hátramaradást ne szenvedjen.
Mert hogy példát hozzak fel, exemplum in parvo grandé,
az egyházkerületi lelkészi vizsgálóbizottságban, minden
egyházmegye köteles egyházi és világi küldöttek által
résztvenni és mégis évek óta, ha egéssége engedi egy egyén
teljesíti a küldöttség világi elnöki tisztét. Sőt megtörténik, hogy a világi elemet egy maga képviseli a mint
száznál több bizonylatok aláírásai igazolják, és nem jutott senkinek is eszébe azok érvényét kétségbe hozni,
annyival kevésbé megtámadni. Már pedig a nyarádi
esetben tanító elleni panasz lévén vizsgálat tárgya a
tanítói testület a kiküldött tanitó által volt képviselve, a
lelkészi kiküldöttek helyét, a mennyiben gátolva valának,
Fűrjész úr töltötte be. A tanítói vizsgán jelen volt egy
lelkészi s egy tanítói tag, s ha Fűrjész úr és Vacy úr
is jelenvoltak, csak emelték az eljárás tekintélyét. S nem
említve, hogy van annak tagja, ki kir. hivatala s távol
lakása, más ki mert más idő volt 50 év előtt, mikor
még a-b abozás töltötte le az iskolázást, soha részt
nem vett a választmány íilésiben, biztosíthatom Urbán
urat, hogy ha teljes számú választmány végezhetné a
vizsgát érvényesen, akkor Szabó Albert úr vizsgája sem
lenne érvényes; de biztosithatom egyszersmind arról
is, hogy a mint az iskola látogatási jelentés következő
szavai j,az ördög egyébiránt nem oly fekete, mint festik* erősitik, vezetésem alatti küldöttség nem járt el
kevesebb hűséggel és szigorral mint az igazság felderítése igényelte, h o g y tehát e g y más küldöttség menesztése csak tévedésnek tulajdonítható, s hogy végre
önérzettel, önbecsérzékkel bíró küldöttség, amint tudtára
esett, hogy előtte már más küldöttség eljárt, magát
felülvizsgálásra jogosítottnak nem érezhette vólna.
S ha ezek utan idézem az egyházmegye 1879
Bezőben tartott közgyűlése
( évi február 11. 12, napján
határozatát.
16. sz. Mesko János k t p . z d e i volt tanuló kebeleztetését s tanítói alkalmazást kérvén: tanítói vizsgatételre az egyházmegyei népiskolai választmányhoz, illetőleg annak elnöke K. K. úrhoz utasíttatik. Jegyzette s
kiadta Szabó Endre e. m. aljegyző ; s idézem a jelen
évi iskolai látogatási jelentésekből a mint szorul szóra
következik :
4. Mogyorós január 15. Ezen körben valamennyi
iskola közt úgy tűnik fel, mint felnőtt tölgy az apró
cserjék közül. Eltörpül, elenyészik e mellett mind. Saj, nos, hogy ez alkalommal a főtanitó nem volt hon, csak
I tanítványa Mesko János helyettesítette, ki azonban kellő
ügyességgel vezette a neven d ékeket. Itt nem a gépies
könyvnélkülözésre van a súly fektetve, hanem tisztán
az értelemfejlesztésre és ön munkásságra; minden tanítvány oly alapos és magyarázó feleletet ad, hogy
élvezet és gyönyör hallgatni. Szőllőssy Gy. Kása E .
látogatók ; ha emlékezetbe hozom, hogy rendszeres
theologiai tanfolyam végezte nélkül is ki nőheti magát
valaki lelkészszé, sőt még főjegyzővé is, és képes egy

megye alispánjának ravatala felett az öreg Kis Á d á m o t
átbetűzni, azt hiszem Szabó Albert úrnak azon csapás
feletti keserűségéből, hogy körjegyzői ambitiója csütörtököt mondott, s én optima fide nem láttam részére
üdvösnek, hogy tanítóságból lépjen ki, s a legelső botlásnál felfüggesztessék, kitört szerénytelen epéskedéseit a
hazugság niveaujára redukáltam, s bebizonyítottam,
hogy a tanitói tekintély egyházmegyénkben csak azoknál all g y e n g e lábon, kik mint Szabó Albert úr arra
hivatással nem dicsekedhetnek,
Sziirthe, Április 3.

Kovdcli

Károly,

egyházmegyei a. tanácsbíró.

A felső szabolcsi ref. egyházmegye gyűlése.
E g y h á z m e g y é n k tavaszi képviseleti és helyosztó
gyűlése márc. 16—19-én tartatott meg Nyíregyházán a
megyeház díszes gyíilés termében, Lukács Ödön ideigl.
esperes és Ujfalussy József segéd-gondnok elnöklete
alatt. Jelen volt a 88 lelkész közöl meglehetős szép
szám; azonkívül számos ref. világi egyházmegyei tisztviselő és egyháztag, sok tanító és a gyűlés első napján
nagyszámú hallgatóság.
Az ifjú ideiglenes esperes buzgó, hazafias érzelmektől s egyházi szellemtől áthatott imával 16-án pontban 9 órakor a gyűlést megnyitotta s aztán, mint aki
legnemesebb örömét a munkában találja, erőtől duzzadó
munkakedvvel, törhetlen kitartással lebonyolította az
egyházkormányzati, tanügyi s vallás-erkölcsi vitás ügyeket. A hallgatóság és a gyűlésen jelenvolt nagyszámú
képviselők oly csendben s szép renddel tanácskoztak,
hogy az elnöki csengőt ritkán kellett igénybe venni.
Az egyes ügyek tárgyalása igen szomorú esemény
felemlitésével, b. e. Nemes Beniámin bogáti ref. lelkész
s volt esperes elhunytát tárgyazó jelentéssel kezdődött,
kinek emlékét jegyzőkönyvében egy külön lapon határozta megörökíteni az e. megye. Az esperesi szék üresedése tudomásra hozatik az egyházkerületi gyűlésnek,
mely az új választást majd (1880 april 12-én Debrecenben tartandó gyűlésén) elrendeli. A leendő esperesre
nézve úgy látszik a közvélemény már egészen megállapodott . . . .
Az esperesi teendők ideiglenes vezetését a február
8-án tartott consistoriális gyűlés Lukács Ödön úrra, az
egyházmegye főjegyzőjére, mint az ügyek menetével
legismerősebb tisztviselőre bízta; mely intézkedést a
gyűlés örömmel vett tudomásul.
Egyik legfontosabb t á r g y volt az egyházmegyének a ref. közoktatási szabályzatra vonatkozó véleménye,
mely közöltetett e lap 14-ik számában.
A módosított házszabályok, melyek az e. megye
szervezetét, tisztviselőinek működési körét, a gyűlések
tanácskozási rendjét, stb. stb. tartalmazták, elfogadtattak. Hasonlóképen törvényerőre emelkedett a „beruházási* szabály, mely jelzi, hogy parochiális telkeken,
földeken, minő beruházások t e e n d ő k ; intézkedik, hogy

a hivatali utód elődjeinek vagy azok örököseinek mit
köteles s milyen értékben megtéríteni stb. E két szabályzat egy füzetben, könyvalakban, külön 200 példányban ki fog nyomatni.
Ibrányban gróf L ó n y a y Menyhért még 1860-ban
10 hold földet adományozott külön leánytanitói javadalmazás alapjául ; de az az egyházi vagyonnal összeolvadt s együtt kezeltetett jmígnem a gróf megkereste
az esperesi hivatalt, h o g y ez ügyet tisztáztassa egy
küldöttség által. Megtörtént, Gonda Balazs és Szaláncy
Ferenc urak s Bleuer Mór, mint a gr. jószágigazgatója
s ez ügyben megbízottjának közbejöttével, s a 10 hold
földön felül van a jelzett leánytanitói javadalmazás alapjául mintegy 100 frt a nyiregyházaí takarékpénztárban.
A gávai vagyonos egyház 18,494 frt 36 krt. tevő
tőkepénzből az e. megye és kerület sürgetése folytán
9000 forintért ingatlan birtokot vásárolt, mintegy 80
hold első osztályú szántó- és 29 hold kaszáló földet. A
vételt az e. m e g y e helyben h a g y t a s végmegerősités
céljából az e. kerületre felterjeszteni rendelte.
A szabolcsi iskola ügye, mely amint e lapból is
ismeretes, egészségtelen volta miatt bezaratott, szerencsés megoldást nyert s rendeltetésének á t a d a t o t t .
Számos tanitói változás történt ; néhány jelesebb
tanitó kivételével a g y e n g é b b e k költöznek majdnem évről-évre egyik egyházból a másikba, a mi mindenképen
hiba, nagy hiba ; de hát ha nyugdijképesítésök nincs és
sem az állam, sem az egyhaztarsadalom nem képes őket
nyugalomba tenni, kénytelen az e. megye tűrni e kényszerhelyzetet, mely szerént :
,,A vén ember zsibvásárra kerül,
H o l olcsó lesz, olcsó kegyetlenül." ( T o m p a )

mint egy öreg s hajdan jeles tanítónk az esperes úrhoz
intézett s magát kegyeibe ajánlott levelében írta.
Jákóra lelkésztanitó rendeltetett, hogy a szellemi
élet pislogó mécsvilága ki ne aludjék, azon utasítással,
hogy az iskolai növendékeket is tanítgassa ; a felnőttek,
az egyháztagok se legyenek vezető, lelki tanító nélkül;
lévén egyházunkban a fősűly mindig és mindenütt
a tanítás-, az igehirdetésre fektetve s papjaink par excellence tanítók lévén, kiknek feladatuk az igehirdetés —
tanítás — és példaadás, minden téren, minden munkakörben.
Sok vitás peres ügy elintéztetett; számos egyházba
hibás alapítványi s vagyonkezelési szabálytalanság miatt
küldöttség neveztetett : Bezdéd, Pálca, Pazony, Kék,
Rohod, és Jákóra stb. Hiba, nagy hiba e mi kis köztársaságunknál, hogy a helyi elöljáróságok, egyháztanácsok nem igyekeznek helyi ügyeiket elintézni; hanem
mihelyt valakinek a körme megfájdul, küldöttségért folyamodik az e. megyéhez s espereshez. Hagyjuk el e
férfiatlan, kiskorúságra mutató rosz szokást s a helyett
küzdjünk a bajjal minden erővel és legjobb tapintattal
otthon, s csak akkor kérjünk küldöttséget, a midőn a
magunk erejét elégtelennek érezzük.

E l h u n y t a k a mult gyűlés ó t a : N e m e s Beniámin
bogáthi lelkész-esperes, Pallay István, palcai lelkész,
Simon Ferenc, az igazi papi jellem, kit mint kitűnő szónokot s a gyakorlati életben p é l d a a d ó p a p o t széles körben ismertek és tiszteltek.
Szabó F e r e n c e. megyei aljegyző állomásáról lem o n d o t t . Az e. m e g y e sajnálatát fejezte ki távozása
felett és emlékét j e g y z ő k ö n y v é b e n m e g ö r ö k í t i ; részvéttel kivánva neki, h o g y a seb, melyet bpesti orvosnövendék fiának halala a p a i érzékeny szivén ejtett, mielőbb gyógyuljon, h o g y tapasztalatait a zöld asztalnál,
ha más minőségben is mint eddig, érvényesíthesse.
E g y h á z m e g y e i tanácsbiróvá T ó t h István ibronyi,
számvevőszéki j e g y z ő v é N a g y v á t h y F e r e n c kéki lelkész
választatott meg. A halál által megüresült e g y h á z a k igy
töltettek be : Bogátra választatott Mózes A n d r á s debreceni segédlelkész, ki külföldön is t a n u l t ; E p e r j e s k é r e
Cövek János. Végül Szesztay K a r o l y világi tanácsbiró
irasban a d o t t be e g y indítványt az egyházi alapítványok
biztosítása s az adó- és ártéri h á t r á n y o k kimutatása és
tisztazása iránt, a jövő gyűlésen fog tárgyaltatni.
Görömbei

Péter.

I RODA LOM.
Magyar Lexikon. Szerk. S o m o g y i E . 50. 51 füzet (Czérna—Dávid.) E g y - e g y füzet 30 kr.
Pestalozzi valogatott p a e d a g . munkai. F o r d . és
m a g y a r á z a t o k k a l ellatta Zsengeri Samu. VI. füzet. Ara
50 kr. A ford. sajat kiadása.

KÜLÖNFÉLÉK.
S z e m é l y i hírek. L a p u n k n a k írják, h o g y az
alsózempléni e g y h á z m e g y e espereséül az elhunyt Körösi
István helyébe 42 szótöbbséggel Kopré
Ferenc örösi
lelkész választatott meg. — A z uj-sóvéi ref. e g y h á z
lelkészévé f. hó 4-én Venetiáner
Sándor
pancsovai
lelkészt választották meg. — A kecskeméti ref. egyházmeg y é h e z tartozó p á n d i e g y h á z f. hó 4-én e g y h a n g ú l a g
Vakács József ottani k á p l á n t választotta m e g lelkészéül.
A közkedveltségben álló derék segédlelkész megválasztása annyira biztos volt, h o g y Szilassy K á l m á n pandi
földbirtokos értékes t á r g y a k r a vésette ra, h o g y : »Takács Józsefnek, ápril 4-ike emlékére ;<( a valasztás megtörténte utan, becses a j á n d é k á t azonnal át is n y ú j t o t t a
az uj lelkésznek. — E választásra vonatkozólag lapunk bezártakor vettük Szelcréni/essy Kálmán
úrtól e
s o r o k a t : x A szavazati j o g g a l bíró hívek neveinek összeállítása lezáratván, kétszáz és n é g y szavazó vala hivatva
P á n d n a k uj lelkészt választani. A választást intéző bizottság következőleg a l a k u l t : A n t o s János e g y h á z m e g y e i

f ő g o n d n o k és F ö r d ő s L a j o s főesperes elnökök ; Szilassy
Kálmán, pándi f ő g o n d n o k és T o p o r Samu g a z d a a
helybeli egyházközség, A d á m László és Szánthó Elek
abonyi ielkész urak p e d i g az e g y h á z m e g y e részérőli
megbízottak. E z e n bizottság e g y h á z t ö r v é n y e i n k határozatainak értelmében öt jelöltet tűzött ki, ugyanis : első
helyen Miskolcy József tisza-várkonyi lelkészt, néhai
Szilassy G y ö r g y úr családjánál e g y k o r n e v e l ő t ; második
helyen B e n e d e k László pelbárthídi (Biharmegye) lelkészt,
az elhunyt lelkész elsőszülöttét; h a r m a d i k helyen Bányai
Géza tápió-szelei helyettes lelkészt; negyedik helyen
T a k á c s J. helybeli helyettes lelkészt; ötödik helyen p e d i g
F o r g á c s E n d r e ceglédi segédlelkészt. A t á g a s pandi
t e m p l o m a szónak legszorosabb értelmében zsúfolva volt.
A környékről is n a g y o n sokan jelenvén m e g a lelkészválasztásra, t ö b b e n voltak kénytelenek állva hallgatni
m e g az e m e l k e d e t t szellemben írt és megindító, szívhez
szóló h a n g o n elmondott e g y h á z b e s z é d e t . H a T a k á c s
József helyettes lelkésznek m é g e g y á l t a l a b a n bármi kis
szüksége lett volna hívei szívének megnyerésére, úgy
okvetetlenül elérte volna azt mai egyházszónoklatával.
A z istenitiszteletet elvégezvén a nevezett, távozott az
e g y h á z b ó l s az ünnepélyes választás m e g k e z d ő d ö t t . A
névszerinti szavazás e r e d m é n y e az lett, h o g y T a k á c s J.
a b e a d o t t 176 szavazat alapján e g y h a n g ú l a g pandi
lelkészszé választatott. A z uj lelkészt Báji P a t a y Gyula
úr pándi közbirtokos a t e m p l o m b a vezetvén, A n t o s János
n a g y h a t á s ú , megindító beszédben buzdította az uj lelkészt
nemes hivatásának minél lelkiösmeretesebb betöltésére
s evvel a m e g h a t ó egyház-ünnepély végét érte. A z ö r ö m n a p
m e g ü n n e p l é s é r e Szilassy K á l m á n úr és veje, P a t a y
Gyula úr, fényes díszebédet adtak, melyen az ünnepelten, a nevezett háziurakon s a bizottság említett tagjain
kivűl ott láttuk : Irsay K á r o l y urat, ki 82 éve dacára
személyesen jelent m e g Irsáról. a jelenlevők osztatlan
n a g y ö r ö m é r e a lelkész-választáson; P u k y G y ö r g y és
Márton urakat K á v á r ó l ; B ö h m J á n o s mérnök urat Irsáról ; L á n g Adolf tápió-szent-mártoni lelkész-esperest;
Szőcs F a r k a s budapesti theol. t a n a r t ; Megó Alajos
nagy-kátai ü g y v é d u r a t ; Irsay József urat Irsáról stb.
D e nemcsak a „kaputosok*, h a n e m a pándi egyházközség többi t a g j a szintén vigadva ünnepelte uj lelkészét, mert hegyen-völgyön szólt a h e g e d ű és csak a
reggeli órák beköszöntével érték végokét a p r e s b y t e r e k
házaiban t a r t o t t mulatságok. A pándi közöröm ép oly
indokolt, valamint az uj lelkész most n y e r t egyházközségével megelégedhetik, m e r t valamint a p á n d i a k másfélévi segédlelkészi működése alatt bőven kiösmerhették
jelenlegi lelkipásztorukat, azonkép ez is teljesen méltán y o l h a t j a most n y e r t híveit.® A helybeli ág. h. ev. m a g y .
n é m e t gyülekezet tisztujitása f. hó 7-én az e g y h á z t a g o k
rendkívüli érdeklődése mellett ment végbe. Főfelügyelővé
Busbach, Péter, iskolai felügyelővé Hunfalvy Pal, iskolai masodfeltigyelővé Vasskó E n d r e (338 szavazattal
Steinacker Ödön 162 szavazata ellenében), f ő g o n d n o k k á
S t e p h a n i Lajos, syndicussá Zsigmondy Jenő választatott.

A magyar gyülekezet egyházi választmánya következő tagokból alakúit m e g : felügyelő : Sárkány József,
gondn o k : Belicay Béla, j e g y z ő : Posszert G y u l a ; presbyterek : Andreánszky Zsigmond, dr. Bókai János, Fabiny
Gyula, Glós Sámuel, dr. Győry Elek, Jármay Gusztáv, Kéler Napoleon, Nádosy György, Niki Mihály,
dr. Szedenics János, dr. Vecsey István és Zsigmondy
Pál. A német gyülekezet főfelügyelőjévé lr. Kochmeister Frigyes, gondnokává Karsch Károly, jegyzővé, Falvay A n t a l választatott meg. Részt vett a szavazásban
554 választó, és pedig 291 a magyar, 263 a német egyház kebeléből; ez a nagy érdeklődés annyival
feltűnőbb, mert a harmadéve megejtett szavazásnál, mindössze csak 346 egyháztag adta be szavazatat, kik közül
csak 121 volt a magyar egyház híve. É r d e m e s még
azt is fölemlíteni, hogy számos, mindeddig a német gyülekezethez tartozott egyháztag a magyar szavazók közé
lépett, mely körülmény, örvendetes jele a főváros magyarosodásának.
* Kalocsai e g y h á z u n k b ó l . E lapok olvasói előtt
tudva van az, hogy a foktői ref. lelkész Feleki József
úr fáradhatlan buzgalma s lankadást nem ismerő kitartása kivitte azt, hogy Kalocsán, a jezsuiták fő fészkében ref. leánygyülekezet alakult. Még február hóban
választott megalakulásakor a kalocsai leányegyház gondnokot és presbytereket. Es hogy köszöntöttek be a
választottak ?! 80 frtot adtak össze a solti e g y h á z m e g y e
papi gyámintézete javára. Maga a gondnok Erdős Gyula
20 frttal járult a fentebbi összeghez ! A többit részint
a presbyterek, részint az új gyülekezet tagjai adtak
össze. Mind a gondnok : Erdős Gyula takarékpénztári
ügyvéd, mind a többi presbyterek mondhatni Kalocsának a „szine java.® Dobos, Madarassy táblabírák; Kalossy kir. ügyész stb. Csak most jő a java : f. hó 4-én
kijöttek Foktőre a kalocsai gyülekezet megválasztott
elöljárói, hogy az Űr szent házában letegyék az esküt.
Érdekes volt nézni, mint vezette be az egyszerű falusi
kurátor a templomba az ő úri collegáit. Ott ültek egymás mellett az úri és egyszerű falusi elöljárók. Majd az
ének elzengése után a foktői gyülekezet lelkésze mondott imát és egy alkalmi beszédet. Azután letették az
esküt. Midőn a lelkész beszédet tartott az új presbyterekhez : bizony sok szemekből könyek csillogtak. Hogy
is n e ! Hisz ezelőtt 100 évvel még Foktőről végképen
kiakarták a reformátusokat irtani — a kalocsai érsek
akkori satellesei és most Foktőhöz csatlakozott a kalocsai új gyülekezet. Emelte az ünnepélyt főesperesiink jelenléte is. Midőn templomból kijöttünk, a kalocsai leány gyíilekezet elöljárói az egyszerű falusi presbyterekkel
— collegáikkal, kezet fogtak. Főesperesünk pedig ott
künn megáldotta az új leánygyülekezet elöljáróit. Zih
Illés, ref. tanító.
* Az ultramontánok és a francia köztársaság közt
kitört viszály aligha fog egyhamar megszűnni. A betiltott, helyesebben kitiltott rendek elhatározták, h o g y a
kormánynak nem mutatják be alapszabályaikat és nem

folyamodnak engedélyért. Nagyon sok függ attól, minő
magatartást tanúsít e küzdelemmel szemben a római
szentszék ? A jezsuita-rend tudvalévőleg néhányszor már
magának a pápai széknek is nyakára nőtt s XIII. Leo,
ki anno dazumal megalkudott az eretnek német császárszággal is, kétszer is meg fogja gondolni, h o g y Loyola
tanítványai szép szemeiért, a „legkatholikusabb® néppel szembe szálljon. Épen azért egyátalában nem valószínűtlen, hogy a jelenlegi diplomata pápa, szép szerével el fogja magától diplomatizálni ezt a keserű poharat, annyival is inkább, mert ha Franciaországból ki is
kergetnek 21.494 nem engedélyezett rendhez tartozó
férfi- és nőszerzetest, ott marad azért még az óriási
nagy többség, t. i. 144.050 csuhás barát és apaca.
Ezek befolyása, jezsuita szenteltvíz nélkül is, képes megtartani „a hitnek és a hitben® Franciaországot.
* A beregszászi eset ismétlődött Nagy-Szalókon
Szepesmegyében. Husvétkedden u. i. tűz ütött ki, melynek 4 épület esett áldozatúl. Nagyobbmérvű veszedelem elhárítását csak a tűzoltóság és az ev. egyháztagok
rendkívüli erőmegfeszitésének lehet tulajdonítani. Az ev.
templom háromszor kezdett égni és a paplak valóságos
tűzesőben állott.
* Kérelem a prot. e g y h á z m e g y é k elnökségéhez.
A keresztyénségnek legszebb virágai századunkban a
sok mindenféle humanistikus intézet alapításában ésfentartásaban nyílnak. Egyház, állam és társadalom úgy a
protestáns mint katholikus országokban vetekednek egymással a testi, lelki és erkölcsi betegség s nyomor enyhítésén. — Századunk ezen nemes szellemétől nemzetünk is érintve lett az újabb időkben, de jelentékenyebb
mértékben csak is az újabb időkben, s bizonyára erősen kell igyekeznünk, h o g y ezen a téren nyugotot, kivált protestáns testvéreinket megközelíthessük. Hazai
protestáns egyházunknak egyik főbüszkesége e tekintetben a pesti országos protestáns árvaház, mely alig pár
évtizedes fennállása után eléggé jelentékeny intézetté
fejlődött, mely ezúttal már 100 árvának képes volna
lakhelyet adni, 70 árvának pedig képes is menedéket,
ruházatot, élelmet és oly nevelést adni, mely testi, szellemi s erkölcsi tekintetben teljesen kielégítőnek mondható. D e jelentékeny intézet annyiban is, hogy g y ö k é r
szalai, melyeken keresztül életnedvét szívja, messze szétnyúlnak az országban. Örömmel olvashatjuk az egylet
évi tudósításából, vagy a ;> Prot. Lap® időnkinti közléseiből, h o g y az azon intézet iránti érdekeltség mily meszsze körben el van terjedve. Szegény földmíves emberek,
beszélni alig tudó kis gyermekek, confirmált fiúk, leányok küldik távol vidékről krajcárjaikat, hatosaikat árváink gyámolítására ; mely krajcáros adományok, ha csekélyek is, s még ha összevéve is alig elégségesek két-három
árva évi ellátása költségeinek fedezésésére, de tanúságot tesznek a humánus szellem terjedéséről, biztosítékok a felől,
hogy idővel majd ezen források is bővebben fognak
csergedezni. El van terjedve az érdekeltség egyházi tes-

tületeink s még egyletek körében is. Azonkívül, hogy
mindegyik egyházkerület gyűjtéseket rendez e célra,
vannak egyházak, melyek az árvák perselyébe külön is
elküldik szent siklusaikat. í g y p. o. némely egyház megajánlotta, h o g y évenkint fizet egy rendes tagsági díjat
azaz hat forintot, mint a besztercebányai, eperjesi, győri,
kassai, miskolci, nyíregyházi, szarvasi, szeghegyi s több
bácskai evangelikus, a csurgói, makói, török-sz.-miklósi
reform, e g y h á z a k ; mások ajánlottak s adnak kisebbnagyobb évi segélyt p. o. a pesti magyar reform, egyház 40 frt, a német ref. egyház 12 frt, a pápai ref.
egyház 59 frtot, k.-nyéki 20 frtot : ismét vannak nőegyletek p. o. a dobsinai, miskolci, pápai, rosnyói, selmeci,
melyek rendes tagsági díjat fizetnek. Mindezen adományok azonban a fokozódó szükségek fedezésére nem
elégségesek, és a mult évben is a felvételért folyamodóknak több mint felét vissza kellett utasítani, a jelen
évben pedig hihetőleg egy ötöd részét sem lehet a folyamodóknak bevenni ; de meg a közelebbi csapásteljes
években, a midőn a nemesebb keblii emberbarátok oly
sok oldalról voltak igénybe véve szűkebben is folytak
be árvaházunk részére az adományok, mint a korábbi
időkben, azért a választmány egy újabb jövedelemforrást nyitandó, felkérte elnöke által a hazai prot. egyházmegyék elnökségeit, h o g y eszközölnék ki azt, hogy
minden e. megye, mint ilyen, ajánlaná meg évenkint egy
rendes tagsági díjnak — 6 forintnak fizetését. Ezen csekély összeget egy oly nagy testület pénztára alig érezne
meg, míg ellenben egyletünk pénztárába csak a királyhágón inneni 74 e. megye részéről közel ötödfél száz
forint, vagyis majdnem három árva eltartására kívántató
összeg folynék be. Az elnökség ezen felhívását némely
egyházmegye még a mult évben tárgyalás alá vette, s
a reményeit kedvező eredménynyel, a mennyiben vagy
kötelezték magukat az évi 6 írt díj fizetésére, vagy pedig beküldötték az annak megfelelő tőkét — 100 frtot.
Nevezetesen ekként intézkedtek az árvái (6 árvái egyház cim alatt), bácskai, kemenesaljai, sáros-zempléni,
soproni, zalai, zólyomi, 13 városi, tolnai, felső-vasi evangelikus, továbbá a bihari, debreceni, mezőföldi, belsősomogyi református e g y h á z m e g y é k ; ezenkívül a felsőbaranyai reform, e. megyéből küldetett 114 frt. Az árvaegylet igazgató választmánya hálás köszönettel fogadta
az elősorolt egyházmegyék kegyes intézkedését; de
egyszersmind reményli, hogy a mely e. megyék ezen
felhívás kibocsátása óta m é g gyűlést nem tartottak, ez
ü g y b e n nem határozhattak, követni fogják a jó példát,
és mint testület legalább is egy tagsági díj fizetését
megajanlandjak. Reményünk teljesülhetése érdekéből nem
szükséges buzdító szavakkal élnem, kivált oly férfiakkal
szemben, kik az e. megyei határozatok hozatalára befolynak ; de azt nem tartottam feleslegesnek, h o g y most
midőn legtöbb helyütt, az e. megyei gyűlések tartatnak,
az illetők figyelmét ezen ügy iránt felkérjem. Farkas
József.
A ref. superintendensek, a tiszántúli kivételével,

f. hó 7-ike óta báró Vay Miklós legidősb főgondnok elnöklete alatt Budapesten tanácskoznak a gymnasiumi
és reáliskolai oktatásról beterjesztett törvényjavaslat
ügyében. Az ág. h. ev. superintendensek e hó 10-én érkeznek meg, hogy br. Radvánszky egyet, főfelügyelő
elnöklete alatt szintén ez ügyben ülésezzenek. A tanácskozás egészen magánjellegűi s így annak tárgyalásába nem bocsátkozhatunk.
»
G y á s z h i r e k . Csillag Sámuel nyug. ref. lelkész e
hó 5-én Debrecenben elhunyt. — Botkos Kálmán orsz.
képviselő, évek óta a marosi ref. e. m. egyik legmunkásabb algondnoka, f. hó 5-én elhunyt. Tompán, ősi
lakából temették. A háznál Jánosi György tompái lelkész
mondott gyászbeszédet, a sírboltnál előbb Vályi Pál
esperes, aztán Berecky Sándor e. m. algondnok és
Kerekes Sámuel búcsúzott a boldogúlttól. A marosi e.
megye majd minden lelkésze jelen volt a végtisztességtételen. Béke poraikra !

NECROLOG.
Haberern Jonathán

Elválás

emlékezete.

okozta

könnyeinket

s

elválást

nem enyhíthet egyéb, mint a viszontlátás
reménye.

Kölcsey.

Résztvevő fájdalmunk egy derék férfiú ravatalát
veszi körűi, ki a legnemesebb humanitás megtestesülése
volt teljes életében. Haberern Jonathán lelkének, mintegy
központját a humánus eszmék képezték. Az emberiesség volt az az oltár, melynek tüzétől hevültek ritka
szép erényei; s az volt ama tér, melyen páratlanéi
legtöbb érdemet szerzett becsülettel megfutott életében.
Az élte minden viszonyaiban jánosi szelídséggel,
kÖnyörteljes szívvel és fáradhatlan szorgalommal működött férfiú, németajkú, de hazafias szellemű szepesi családból született Felkán, 1818-ban. Középiskoláit Miskolcon és Kézsmárkon bevégezvén, akadémiai pályája
folytatására Jénába és Berlinbe ment. „ Külföldi egyetem ! — úgymond a boldogúlt, Edvi Illés Pál fölött
tartott emelkedett szellemű emiékbeszédében, — ez volt
a varázsszó, mely a candidatus napjait szépítette, mely
éjjeli álmain keresztül fonódott, mely nélkülözésekre s
évek feláldozására bírta. Altalános volt a gondolat, h o g y
a leendő pályára a külföldi egyetem adja az igaz avatást.* Hangya-szorgalommal tanult az e g y e t e m e n , s
tanulmányai befejeztével nevelői állást vállalt a Szirmay
családnál. E k k o r ismerkedett meg a hozzáméltó, erényben épp oly gazdag, szívben oly nemes Liedemann
Rózával, Liedemann B. Ferenc pesti előkelő polgár
leányával, kit feleségül vévén, a derék asszony lett igazi
nemtőjévé, e legboldogabb családélete mega'apítójává.
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1852-ben Szarvasra hívták m e g a bölcsészeti előtan, a görög és német nyelv ny. rendes tanárául. Lelkiismeretes és buzgó hivataloskodása, szép lelke és ernyedetlen kitartással szerzett mély ismeretei által kivívta
magának tiszttársai őszinte szeretetét és becsülését;
úgy hogy 1854-ben őt választották meg az ág. h. ev.
főgymnasium igazgató-tanárául.
A következő évben a fővárosba jött, hol az egyesűit prot. theol. tanintézetben fáradozott, mint a bölcsészet és görög nyelv rendes tanára, s e minőségben
egész i866 ig dolgozott, midőn aztán állásáról ö n k é n y t
lemondott.
Irodalmi tevékenységének délpontja ez időszakra
esik. Művei : Elet- és természetképek Szepesből a) Szepesi idiotismusok, értekezés (Berlin 1850); b) Molitorisz
Adolf emlékére, beszéd (Szarvas 1856); Melanchthon
Fülöp, élet- és korrajz (Pest 1860). Erkölcsbölcsészet
alapvonalai Martensen után Molnár Aladárral (Pest 1864),
Aristoteles három könyve a lélekről (Pest 1865), Aristoteles Metaphysikája (1866—67).
íme, ezek voltak amaz irodalmi munkásság gyümölcsei, melynek méltánylásául őt a m a g y a r tudományos
akadémia 1867. jan. 30-án levelező tagjai sorába, a
berlini nyelvbűvár társulat pedig rendes tagjai közé
igtatta. A sokszorosan megérdemelt elismerés, majd a
magy. kir. pesti egyetemnél a görög bölcsészet magántanárául való képesítése, újabb sarkantyút s határozott
irányt adott munkásságának, melynek eredményeűl jegyzetekkel ellátva bocsátotta világ elé Aristoteles Politikája fordítását; sajtó alá készítette Curtius syntaxisát
a VIII. eredeti kiadás bővítésével; 1872. jun. 24-én
„Edvi Illés Pál emléke® cím alatt tartott emlékbeszédet
a nemes-dömölki tudós ev. lelkész-esperes fölött, mely
beszéd a bölcsészeti tudományok köréből vett értekezések II. kötetében látott napvilágot; lefordította, s a
magy. tudományos akadémia kiadásában vaskos kötetben tette közzé „Aristoteles Nikomachoshoz címzett
ethikáját* (Budapest, 1873.) stb.
Lefordította Aristoteles Logikáját is, benyújtotta
az akadémiához, hol azonban műve kedvezőtlenül fogadtatván : ez a jámborlelkű öreg urat, szerfölött elkeserítette. Bántotta őt a bírálat kíméletlen hangja, melynek
ellenében határozott erélylyel nem bírt, nem akart föllépni. A gyűlölködés, az áskálódás sohasem volt kenyere,
ezúttal sem nyúlt hozzá, hanem inkább m a g á b a fojtotta
keserűségét, s hogy kedélynyugalmát megőrizze, könyvei közé vette be magát, dolgozott fáradatlanúl, önemésztő buzgalommal.
Egész lénye érzelem volt, egész lénye szeretet,
egész lénye oly teljesen összhangzó egész volt, melynek csupán gondosan kikerekített élet- és jellemrajza
állíthatná elő hű képben azt a férfiút, kinek élete oly
egyszerű szelíd bájjal, az emberi erény és munkásság
legnemesebb méltóságában tündöklött.
Mindvégiglen híven

munkálkodott a prot. egyház

veteményes kertjében. Előbb mint tanár művelte az Úr
szőllejét, azután mint az ág. h. ev. egyetemes egyház
tanügyi és tanárvizsgáló bizottságának tagja, továbbá
mint az orsz. prot. árvaház és a Bethesda jólelkű gyámolítója.
Az orsz. prot. árvaház választmányának nem volt
nála buzgóbb, fáradhatatlanabb tagja sohasem. Mint
igazi pia anima, nejével együtt, ki a nőválasztmány tevékeny tagja, odaadó g o n d d a l ápolgatta egyházunk e jótékony intézetét; szeretete borostyánként ölelte körül a
kis árvákat, kik benne legrésztvevőbb barátjukat, pártfogójukat, atyjukat sirathatják.
Harmadfélhónapja, fájdalmas vesebaja ágyhoz szögezé. Súlyos betegségéből nem is lábbadt föl többé :
csütörtökön, f. hó 8-án este élte szövétnekét kioltá a
zord halál.
Az igazak hónába tért családfő meghidegült tetemei fölött hű neje és egyetlen fia Jonathán Pál, orvostúdor, ki csak most tért vissza Hálából: zokogva
siratják forrón szerető gyámolukat, kinek elvesztése
fölötti fájdalmukat mi sem enyhítheti, hanemha „a viszontlátás reménye,® a költő amaz ihletszerű kijelentése,
melyet jeligéül tűztünk soraink élére.
T e m e t é s e e hó 10-én díszes közönség mély részvétele mellett ment végbe.
A z emlékezet szárnyain, csupán futólagos, halvány
vonásokban kisértük kiszenvedett barátunkat bölcsejétől ravataláig. V e g y é k ezt csupán és kizárólag az elhunyt iránt való tiszteletünk kifejezése g y a n á n t . Tartoztunk a nemes férfiú emlékének e hódolattal; mert mindörökké igaz marad Cicero m o n d á s a : haud decet talem
virum inornatum sileri!
Áldás koszorúzza a humánus eszmék fölkent bajnokának friss hantolású sirhalmát!
Borongó

Adorján.

ADAKOZÁSOK.
Az orsz. prot. árvaház részére : Petz Gyula mezőberényi ev. leik. 3 frt. (mihez járultak : Stibán József,
HoffmannJózs., Eiler Márton, Roosz Á d á m , F e n d t Andr.,
Renner Mária, Schmidt Maria, Eiler Zsuzs., Eiler Kat.,
húsz-húsz krral, Braun Zsuzs., 10 kr. Braun Magd. 10 kr.
Piltz Zsuzs. 1 frtal.) — Bonc Gyula sz.-fehérvári ref. leik.
1 frt 14 (Ehhez járultak e confirm. V a j d a J., Sebestyén
Istv ; Baka A., T ó t h J., Kovács J., Esztergami I. Szabó A.,
Gulyás Istv., Vidók K., Patskó Zsuzsa, Almási Teréz
tíz-tíz krral, Nemes Józs. 4 kr.) — Mészöly Győző alcsúthi ref. leik. a confirmáltak részéről I frt 14. — Kovách
József gorgetegi ref. leik. 1 frt. (Ehhez járultak a confirm. 45 krral, a persely 18 kr. az egyház pénztár 37
krral.) — Bokor Benő kisbajomi ref. leik. a confirmáltak részéről 1 frt. 70 kr. — Holbok József szakonyi

ev. leik. i frt 70 kr. (Ehhez járultak e coilfirm. Szabó
Karolina 20 kr. Kis lika 15 kr. Rózsa István 15 kr.
V a r g a L., Rögöthi L., Hasza L., V a r g a S., Gaál Józs.,
Pfeifer S., Kolonics Zsuzsa, H i d e g Karolina, V a r g a
Lidia, Boros A n n a , H i d e g Zsuzs., tíz-tíz krral.) — Endreffy János domonyi ev. leik. a téli vizsgák alkalmával

_ _ _ _ _ _

j

az aszódi iskolai járásban az iskolás g y e r m e k e k részéről
5 frt 15 kr. (Ehhez j á r u l t a k : Tó-Györkön 27 krral, Csőváron 50 kr. P e n c e n 50 kr. Á c s á n 1 frt, K ü r t h ö n 50 kr,
Ikladon 84 kr., H. Györkön 4 7 k r . , D o m o n y b a n 37
kr., Á c s á n E m b e r István lovász mester 70 kr.)
Szerk.
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Protestáns lelkészi könyvtár.
A „Prot. E g y h

é s Isk. L a p " k i a d ó h i v a t a l á b a n
rendkívül leszállított áron

a következő

munkák

kaphatók:

*

1. H a g e n b a c h : A theologiai t u d o m á n y o k e n c y c l o p a e d i á j a és methodologiája. F o r d . Révész Imre. (A befolyó jövedelem fele a prot. árvaház javára fordíttatik.)
E r e d e t i ára 2 frt 30 kr. helyett 1 frt.
2. Kurz : Szent történelem. M a g y a r í t o t t a F a b ó A n d r á s . (Példányai csekély kivétellel, e l é g t e k ; a f e n n m a r a d t kötetekből b e v e e n d ő összeg fele a prot. árvaház részére adatik at.)
1 frt 30 kr. helyett 65 kr.
3. A protestantismus h a r c a az ultramontanismus ellen. Ballagi Mórtól.
1 frt 60 kr. helyett 50 kr.
4. Dr. Ballagi Mór : A h é b e r nyelv t a n k ö n y v e . 2-ik á t d o l g o z o t t kiadás, dr. Goldziher I. által. 2 frt helyett 80 kr.
5. T u d o m á n y o s kutatás a vallásban. E g y h á z t ö r t é n e l m i rajz. Irta Szilágyi F e r e n c
- 1 frt 20 kr. helyett 40 kr.
6. Miért m a r a d o k a prot. e g y h . híve ? E g y h á z i beszéd. Irta K ö n y v e s T ó t h K á l m á n . (Az eladott p é l d á n y o k ára
a prot. árvaház j a v á r a fordíttatik.)
' . . . 12 kr. helyett 5 kr.
7. D e r ungarische Protestanten-Verein, seine E n t s t e h u n g u n d seine Wirksamkeit . . .
60 kr. helyett 15 kr.
8. A népiskolai törvényjavaslat. Irta Ballagi Mór
4 0 kr. helyett 10 kr.
. .
. . . .
30 kr. helyett 5 kr.
9. Successio és képviselet az erdélyi evang. ref. superintendentiában
10—11. Házi kincstár. 1861. 1862. évfolyamok
4 frt helyett 2 frt 60 kr.
12. Ballagi Mór megnyitó beszéde a protestáns egylet alakuló gyűlésén
20 kr. helyett 10 kr.
18 kr. helyett 5 kr.
13. A t ö r t é n e t bölcsészete és a történetírás. Irta Makkai D o m o k o s
14. Bibliai t a n u l m á n y o k . K é t kötet. Irta Ballagi Mór
1 frt 60 kr. helyett 80 kr.
15. A biblia. T h o l u c k A u g u s t után Ballagi Mór
1 frt helyett 30 kr.
16. A g a z d a g és szegény találkozása. 3 prédikáció id. CoquereltŐl. F o r d . H e t e s y Viktor. (E m u n k a jövedelme a
prot. árvaház részére adatik át.)
4 0 kr. helyett 10 kr.
17. T ö r t é n e t i életrajzok. Ballagi K á r o l y és Batizfalvi Istvántól. I. kötet
80 kr. helyett 20 kr.
18. Protestáns t u d o m á n y o s szemle. 1871. évfolyam
.
2 frt h e l y e t t 50 kr.
19. Renaniana. Irta Ballagi Mór
60 kr. helyett 35 kr.
20. T á j é k o z á s a theologia mezején. Irta Ballagi Mór
80 kr. helyett 30 kr.
21. A vallás a m u n k á s életben. Caird egyházi beszéde
30 kr. helyett 10 kr.
22. A t u d o m á n y fejlődése h a j d a n és most. Irta Ballagi Mór
30 kr. helyett 10 kr.
Összesen 22 frt helyett 9.20 kr.

Akik az elősorolt müveket egyszerre rendelik meg1, még* a 9 frt 20 krfoól is 3 frt 20 krny
árleengedésfeen részesülnek,
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f o r i n t é r t

k a p j á k .

A k ü l d é s 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 t ö r t é n i k .
J\.<d_"er-exxd.eIixetöIs: még:
A Protestáns E g y h á z i és Iskolai E a p 1858. évfolyama. K ö t v e
,
' » > ' » • »
1863. 1864. 1865. 1867. 1871. 1872. évfolyama, min>
den évfolyam külön külön. K ö t v e
,
,
1873- 1874- I875- 1876. 1877. 1878. évfolyama, minden évfolyam külön-külön. Kötetlenül
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos • XDx

IE3a,lla.g-i H^EÓr.

7 frt helyett 6 frt.
8 frt helyett 10 frt.
9 frt helyett 5 frt.

DEUTSCIT M.-íele művészeti intézet Budapest.

PROTESTÁNS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
SZERKESZTŐ-

E l ő f i z e t é s i

és

Azon

Hirdetések dija:

H e l y b e n házhozhordással s v i d é k r e postai küldéssel 4 h a s á b o s petit sor többszöri beiktatásért

K 1 A D Ó - H I V A T A
VIII, ker. Máriautca 10, sz, 1, em,
T e l j e s

dij:

L :

s z á m ú

félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij
kir. p o s t a h i v a t a l n á l ; helyben a kiadóhivatalban.
külön 30 kr.

péld-étnyokikial

t. e l ő f i z e t ő k , k i k n e k

lejárt? a n n a k m e g ú j í t á s á r a

előfizetésök

felkéretnek.

Iskolaügyünk és a képviselőház.
Joó István barátom, mint a >;>Prot. Hetilapé
szerkesztője, ugyan zokon vette, a mit lapom
14-ik számában y iskolaügyünk és a kormány*
című cikkben a lapjában megjelent közleményre
vonatkozólag elmondtam. Sietett is kifejezést adni
soraim feletti visszatetszésének, hangsúlyozván újólag, hogy protestáns embernek minden körülmények közt kötelessége semmi elől ki nem térni,
hanem egyenesen neki menni a falnak ; s mert
én e faltörő heroismust nem helyeslem, Joó úr
szükségesnek látja kijelenteni, hogy ő engem tudományom és írói képességem iránti minden nagy
tisztelete mellett vezetőül el nem fogad.
Nem tudom, mi indíthatta Joó barátomat ez
ünnepélyes protestatióra, holott higyje el, hogy
mikor a panaszlott cikket írtam, lelkemet maga
az ügy annyira elfoglalta, hogy személyére nem
is gondoltam. Ha az eszembe jut, alkalmasint
enyhébben ejtem szavaimat, és jobban vigyázok,
hogy nyilatkozatom, mint mondani szokás, ^fortiter in re, et svaviter in verbis(< legyen.
De utoljára, úgy sem történt nagy baj. Ha
részemről keményebben szóltam, Joó úr sem
maradt adós; visszafizette a kölcsönt, s ezzel
személyeinkre nézve quittek volnánk.
Most sine ira et studio egyenesen a dologhoz
szólhatunk. Azt mondja Joó úr: ^A hatalom elnyomja a gyávát és félénket, de a bátor és nyilt
férfiakkal szemben zsarnoki kénye l o h a d / Ez férfiasan, szépen van mondva, s alkalmasint ez szol-

m i n d é g -

szolg-éillxEit-u_:n.k:_
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gált Joó úrnak irányelvül úgy első, mint mostani
nyilatkozatához. A pátens alkalmával és a Pontozatokkal szemben, ha nem is kürtöltem, de
hallgatag én is hasonló érzülettől vezéreltetve
írtam és szóltam.
Ámde ma, nem hiszem, hogy helyén volna
oly húrokat pengetni, melyek a közhangulatot
zavarnákj Ma egészen más a helyzet, mint volt
a páteny és a Pontozatok megjelenése alkalmával.
Nem a hatalommal állunk most szemben, hanem a
közvélemény-nyél. Nem az a föladat, hogy a hatalomnak imponáljunk, hanem az, hogy a köztünk
és a hatalom közt fennforgó kérdésben álláspontunkat a képviselőház, mint illetékes fórum előtt
védelmezzük. Ha e fórum véleményét magunk
ellen hangoljuk, akkor hiába hallgatunk egyházunk
közvéleményére, mely Joó barátom szerint a Prot.
Hetilap nyilatkozatát nem kárhoztatja.
Ily helyzetben igazainkat oly színben tüntetni
föl, hogy akik a kérdésben dönteni hivatvák, ellenünk állást foglalni kényteleníttessenek, bizonyára
nem oly eljárás, melyet akármi okon is helyeselni
lehetne; mert
1-ör a nemzet képviseletével szemben a kihívó
föllépésnek sem helye, sem jogos alapja nincsen,
2-or nem is szükséges, minthogy bebizonyítható, hogy a protestáns iskolák teljes, csorbítatlan
önkormányzati alapon való fennmaradása, nemcsak
a protestantismus, hanem a nemzeti cultura közérdekében fekszik.
Oly államban ugyanis, hol negyven millió
országos hadi budget mellett culturalis célokra
összesen négy millió j u t : józanul arra még csak
gondolni sem lehet, hogy ha a protestánsok az
31

általok körülbelül 800 ezer forint évi költséggel
fenntartott 49 középiskolájukat megszüntetnék,
azok az állam által pótoltathatnának. Ha pedig
erre az állam nem képes, amint bizonyos, hogy
politikánk mai irányzata mellett arra nem képes,
mindenki beláthatja, hogy közműveltségünk .tekintetéből nem szabad oly iskolatörvényt alkotni,
mely a protestáns iskolák létalapját megtámadván,
azok fennmaradását veszélyeztethetné. Ámde tudvalevőleg a protestáns iskolák alapítványai, valamint eddigelé az önkormányzat föltétele alatt
tétettek, úgy jövendőben is kétségkívül egyedül
az önkormányzat kilátása az, mely embereinket
iskolai célokra teendő nagy áldozatokra lelkesíthetné. Nem felekezeti elfogultság tehát, hanem a
közművelődés állami nagy érdeke parancsolja a
protestánsok tényleges és törvények által is biztosított autonomikus jogainak tekintetbe vételét.
S ezt annál biztosabban teheti a törvényhozás,
mert, a mint a miniszterelnök Politnak adott válaszában e napokban mondá: >yA protestáns autonómiáért folytatott küzdelmek, egyúttal a magyar
állami létért folytatott küzdelmek voltak. * Már
pedig régi igazság, hogy minden institutio azon
eszközökkel tartatik fenn, a melyekkel szereztetett;
s ennélfogva a magyarországi prot. felekezetnek soha
sem lehet más érdeke, mint a magyar államnak.
Az indokolásban mindezt a miniszter maga is
elismeri, sőt az egyes irányok egyéni fejlődésének,
a versenynek üdvös voltát is kiemeli. De akkor
miért ne lehetne a protestáns iskoláknak, mint
különleges, de az állam eszméjével tökéletesen
egyező törvény alapján létesűlteknek, külön szakaszt szentelni ? S mire való a törvényt úgy szövegezni, hogy az állam érdekében másokra nézve
igen is indokolt óvintézkedések a protestáns iskolákat is korlátolják: Mert, hogy például csak
egyet említsek: a 77. §. d) pontja szerint a kormánynak joga lenne
használt tan- és vezérkönyveket, legyenek azok nyomtatásban vagy
kéziratban, bekövetelni s azokat azon szempontból, nem foglalnak-e magokban állam-, alkotmányvagy törvényellenes tanokat vagy tételeket, megbíráltatni.<<:
Alig tudok a törvényjavaslatban egy-egy pontot, mely az állam biztonsága tekintetéből jogosúltabb, de egyszersmind a prot. autonomiára nézve
inkább sértő volna ennél. Mert hát. van-e értelme

ily zaklató intézkedésnek oly felekezettel szemben,
mely lételének minden szálaival az államhoz kapcsolva, amint nem rég a nagy-rőcei eset is bizonyította, a kebelében netán jelentkező államellenes
aspiratióknak maga a legszigorúbb fékezője ?
Általában, midőn a törvényjavaslat a protestáns iskolák felett gyakorlandó főfelügyeletet a
magánosok és társulatok által fentartott intéze-'
tekkel egy rubrum alatt kívánja szabályozni, figyelmen kívül hagyja azt, hogy a protestáns iskolák,
úgy a mint léteznek, törvényes hatóságaink felügyelete alatt állnak (mi amazokról nem mondható).
Közvetlen felügyeletre tehát, mint a magánosok és
társulatok által fentartott intézeteknél, a protestáns iskoláknál szükség semmi esetre sem lehet,
sőt bizonyos, hogy kettős közvetlen felügyelet
elébb - utóbb coliisiókra és kellemetlenségekre
vezetne.
A mit a törvényjavaslat főfelügyelet címén
igényel, a protestáns hatóságok törvényes felügyeletét teljesen ignorálja és azok jogkörét sokkal
szűkebbre szabja, mint azt a protestánsoknak bizonyára nem kedvező helytartó tanács tette, és így
azt a különös tüneményt mutatja, hogy szabad, alkotmányos kormány a szabadság korlátozásának azon mértékével be nem éri, mely több>
mint félszázadon át ki tudta az absolut kormányt
elégíteni.
o
Ily abnormitásokra vezet az, hogy ha az államéletnek különböző jogalapokon nyugvó tényezőit mind egy kaptára akarjuk ütni.
A protestáns iskolák azon autonom szervezettel, melylyel törvény szerint bírnak, az államnak, amint eddig csak hasznos szolgálatot tettek :
úgy ezentúl is segítségére lesznek, hogy culturalis
nagy leiadatait mentül sikeresebben megoldhassa.
E szervezetet ok nélkül bolygatni, s működését
szükségtelen beavatkozások által zsibbasztani, annyi
volna, mint a közműveltség egyik leggazdagabb
erét elmetszeni.
E szempontokból kívántam én a miniszteri
törvényjavaslatot bírálni, és meg vagyok győződve,
hogy aki nem akar minden áron nivellirozni,
hanem az a célja, hogy a létező erők bölcs felhasználásával a nemzeti cultura gyarapíttassék:
az észrevételeimet méltányolni fogja.
Ballagi

Mór.

Valahára mégis!
„Üss, üss! csak hallgass meg I® E szavakkal köszöntöm Kun Pált, ki, nem keresem mi okból, de mégis
méltónak tartotta az általam újból fölvetett kérdést vita
tárgyáva tenni. Hogy egy véleményen nem lehetünk,
s ő t , hogy kevesen osztják nézetemet, azt is megengedem, sőt biztosan tudom, a mennyiben ezt a szellemi járványt valami olyan epidemicus miasmaűl tekintik,
mely dul egy ideig s mikor kidühöngi magat, minden szépségesen visszatér a rendes kerékvágásba. Másfelől abból mentik a vigasztalast, hogy ez csak szellemi
proletarismus, mindig az alantas régiókban jar, olyan
forma, mint a szénsav a napolyi kutyabarlangban, mely
embermagasságnyira nem nő, s a ki négykézláb nem jár,
attól egyáltalában nem tarthat. Es teljesen igazuk van
az utolsó betűig. S ez a meggyőződés szüli aztan azt
a merev közönyösséget, mit e tekintetben egyházi
részről tapasztalunk. Továbbá azt is rebesgetik, hogy
számuk apad, hagyjuk magukra, a baj egy ideig tengődik . . s aztan lassacskan majd csak minden elsimul.
Ez sporadice lehet így, de nagy atalanossagban
az ellenkezőről győződtem meg. Érdekes volna földrajzilag összeállítanom ama leveleket, melyeket a két
társországból kaptam s az objectiv szemlélő megdöbbenve
tapasztalhatná, hogy ez az epidemia mégis interessalhatja
az egyháza javát szivén hordozó protestánst, de elmélkedésre ad anyagot a haza javáért aggódó honfinak is,
ha lát olykor-olykor oly salakot felbuggyanni, mely a
partra vettetvén, dögleletes párává alakul at.
Azonban mind e reflexiók, hogy úgy szóljunk,
időntúliak. Ezek valódisaga fölött nem kételkedik senki
sem. Más itt a baj. A fölött nem tudunk tisztába jönni,
hogy kiirtására vagy legalabb enyhítésére minő eljárást
vegyünk igénybe ?
Az altalam indítványozott eljárás egyik részét,
hogy t. i. a kormány segédkezése lenne némileg igénybe
veendő, Kun Pal baratom protestáns szempontból hatarozottan elitéli s tiltakozik az ellen a lelkiismereti szabadság szent nevében, indokolván e tiltakozását azzal,
hogy nein szeretné, ha a magat szabadelvűnek hirdető
prot. felekezet az államhatalom poroszlója lenne oly
sectaval szemben, melynek hitelvei a protestáns ember
józan eszével ellenkeznek.
Okoskodását én is alaírnam az utolsó pontig, ha
e sectanak hitelvei kizárólag a protestáns ember józan
eszével ellenkeznének. Csakhogy itt téved, legalább az
én nézetem szerint; mert e fanatikus secta hitelvei nem
a prot. ember józan eszével ellenkeznek, de a legélesebb
összeütközésbe jöttek a természeti józan észszel, a modern
— tehát nem római, corrumpált — intézményekkel.
Hiszen a róm. kath. hitfelekezet hitelvei is ellenkeznek
a prot. ember józan eszével s még sem jutna eszébe
senkinek, azok ellen anathemat kiáltani, de mihelyt aztán
e felekezet kebelében támadnak oly kinövések, melyek
a tarsadalom organicus életét tamadjak meg, rögtön

közbelép a tarsadalom, s e kinövést elmetszi, ugy a
hogy lehet. Hiszen a szabadelvű József, Kun Pal baratom
szerint óriási vétket követett el, hogy a szerzeteket
eltörölte, Pombal szintén, hogy Spanyolországból a jezsuitákat kiszállította s a francia kormány karhozatos tettre
szánta magat legközelébb, hogy az idegen jezsuitákat az
országból száműzni akarja.
Higyje bárki a mit akar, mit szíve sugall, józan
esze helybenhagy, ellene nincsen semmi szavunk s az
lenne a lelkiösrnereti szabadság megsértése, ha mi az
egyéni hitet elrabolni akarnók. Ilyesmi, elhiheti nekem,
eszem ágában sem volt. Sőt tovább megyek, csöndesen
hagyom őket fészkökben, csak azt az egyet követelem,
nem is annyira mint protestáns, de mint allampolgar,
hogy e fanatikus maniakusok térítői gátoltassanak meg
vészthozó muködésökben, hogy t. i. faluról falura izgassanak a társadalmi béke ellen. Mert ne higyje am az
én kedves baratom, hogy ezek hitelveket terjesztenek.
Ez csak masodrangu függelék nalok. Elpalástolt céljok
egyenes lázítás, midőn a papokat „ördög trombitáinak®
nevezik, sőt biztosan állítom, hogy egy helyen egyenesen igy izgatott : „miért mennétek a kőkoporsóba, a
Bal házába, hol béres szolgát kell fizetnetek.® Gyülekezetemben háromszáz példányban szórtak el egy iratot,
melyben ez all: „mi nem veszünk semmi stóla illetéket.®
Továbbá az a térítő azzal ámított, hogy ő a kormány
engedélye mellett jár egyenesen annak megbízásából s
akadtak mindjárt, kik hirdették, hogy ezentúl az egy
kis hazzal s földdel bíró szegény embernek nem kell
adót fizetni sem az egyház, sem az állam részére. Objectiv kell vennünk a dolgokat, az a sentimentalis idealismus szép és magasztos in theoria, de in praxi nem
állja ki a tűzpróbat. Nem a lelkiismereti szabadságon
akarok én csorbát ejteni, nem hitelveiért akarom én
ítélőszék elé állítani a nazarénus téritőket, hanem igen
is. azért, mert célzatos lázítók az alszenteskedés fényes
palastja alatt.
Hivatkozzunk csak a vallasszabadsag hazajara ,
Amerikára. Vallhatok ott akarmely vallásos meggyőződést. Tehetem batran, lehetek akar budhista, de mihelyt
hitágazatom az állam békéjét forgatja föl, ott sem tűrik
meg, mint ezt a mormonok esete igazolja, vagy a tűztestvérek példaja. Az illuminaltak felekezetét is betiltottak s betiltják mindegyiket, mihelyt a közbéke s
allami létjog megrontásara tör.
Nem vetem én meg a nazarénusokat, mint inkább
szánom azokat, kiket egyes ravasz csalók vagy fanatikus maniakusok elszédítenek s az okát is látni vélem,
hogy miért hódítnak jobban mi közülünk, mint más felekezetből. Nálunk a biblia közkézen forog, olvassa azt
boldog boldogtalan; a római cath.-nál nem ugy van,
ott a mise, a cultus kielégíti az érzékeket, ügyesen
van gondoskodva arról, hogy a szív, a hit eme termékeny talaja, a szemen, fülön, orron keresztül megkapja
a/t, a mi után érzékileg vágyik. Nálunk a rideg ész
I korlátoz mindent, s az, ki ebből kellő adaggal nem
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lattatott el s mindemellett hajlammal bír a mysticismusra,
vajmi könnyen esik e szélsőségbe minden lelki gondozás
dacára is. De mindez engem nem alteralna, ha ez a
mysticismus csak szelid pietistikus irányban haladna s
nem vágna át a gyűlöletes fanatismusba, nem ölelkeznék
össze a rombolás ördögével, mely maga után mindenütt
összedőlt romokat szeret látni.
Azt mondja továbbá tisztelt barátom, hogy e bajon
csak az segíthet, ha a papok a népnek igazi lelkipásztorai lesznek nemcsak a templomi katedrában, hanem a
tarsadalom minden körében; s annak illusztrálására,
hogy a cura pastoralis igen sok helyen csak névben él
még s tényleg nincs jelen, hivatkozik a nagyobb gyülekezetekre, hol a hivatalos teendők miatt a lelkésznek
physikailag lehetetlenség e szent hivatást úgy a hogy
teljesíteni, s tesz egy indítványt, melylyel azt hiszi,
némileg talán segítve lenne az általa is beösmert bajon.
S ez az indítvány az, hogy több pap legyen egy-egy
népesebb gyülekezetben, a mi másfelől azt teszi, hogy
a hol kevesebb számú gyülekezet van, ott nem lehet
félni semmitől. Nem úgy áll. Minden az individuumtól
függ. Egy lelkész, ki individualitásával hódítani tud,
többre megy egy hatezer lélekkel bíró gyülekezetben,
mint az, ki hatszáz lélek fölött őrködik, de mindamellett
ridegen húzódik vissza s modora oly szúrós sövény,
mely miatt senki sem férhet hozzá.
Egy háromezer lélekkel bíró gyülekezetben, mint
p. o. Laczháza is, higyje el nekem, több hivatalos dolga
van a lelkésznek, mint ha egy tízezerre menő gyülekezetben két pap szolgál két káplán segédlete mellett,
mert az első helyen minden teher egy vállán nyugoszik
kaplan segélye nélkül, emitt pedig tisztességesen meg
van a munkafölosztás ; s ha a lelkész akarja, vagyis ha
inclinatiója van hozzá, egyik helyen épen úgy mint a
másikon fektethet súlyt a cura pastoralisra. S hogy
fektetnie kellene, ebben tökéletesen helyt adok tisztelt
baratomnak, de azért ne higyjük, hogy a legnagyobb
atyai gond is megmenthetné azt, kire a lelki vakság
halyoga borult. Eltévelyeg, elmereng ; sötét ideák keringenek agyában, majd látományók kínozzák s minden
gyógymód sikertelen, mert az agyrendszer bomlott meg.
Ilyenek minden gyülekezetben talalhatók kisebbnagyobb számmal. Nem egyszer volt s van alkalmuk
lelkésztársaimnak ily lelki betegedést minden siker nélkül
gyógykezelni. Én hozzám is még évekkel ezelőtt eljött
egy szegény alomlátó asszony, ki úgy érezte, mintha
éjente szíve táján lángok lövellnének ki. Éjjel fölkelt s
fiával olvastatta a szentírást. Ilyenkor nyugodtabb lőn
kedély állapota. Ez a nő fiaval együtt későbben nazarénussá lett. A fiu öncsonkítást követett el magán. Ehhez
aztán mint „kiválasztott szenthez® eljött Szalontárói a
másik rajongó s hirdették itt, Szadán, Ráckevében az
utolsó idő közelgését, s akadnak hallgatóik, sőt először
csodalóik, mert a szalontai nazarénus szórói-szóra tudta
az irasokat; s ha ez alkalomra irt röpiratomat hirtelené-

ben ki nem bocsátom a nép közé, ma már Laczházán
is lehet ötven vagy hatvan. Igy nem tudtak egynél
többet toborzani, a ki már nemcsak a hitelvek mellett
prédikál, de egyenesen az adó megtagadás mellett
agitál.
S távol legyen tőlem a dicsekvés, örömmel kell
constatálnom, hogy röpiratom ötszáz példánya egy hónap
alatt az egész országban elterjedt s egy-pár helyről
levelet is kaptam, melyben a jó eredményt constatálják.
De magában véve ez sem segít a bajon.. Bármint gondolkozzanak is e tárgy felől, bármint emlegessék is a
lelkiösmereti szabadságot eme sectával szemben is, nem
téríthetnek meg ama meggyőződésemből, hogy ezek
kufárai ellenében, a mennyiben nem egyház-, de társadalomellenes tanokat s elveket hirdetnek, az államnak
kell föllépnie gátlólag. Distingvaljuk a dolgot, nem a
szegény elvakultak ellen ; de a kik célzatosan lázítanak
s ha netán ez a lázító szintén elvakult fanaticus lenne,
mire való a tébolyda ? íme Hansen tanár productióit
betiltottak, mert a közegészségügyi tanács véleménye
szerint a hypnotismus az egészségre ártalmas s e futkározók bolyongását behunyt szemmel nézik ; holott épen
oly, sőt talan veszélyesebb következményeket idéznek
elő, mert az általok terjesztett betegségben szintén van
valami delejes gyönyör, mely a lelket elzsibbasztja, a
szellemet elaltatja s a testet is elpuhítja, egy szóval a
tarsadalmat egy egészséges tagjától fosztja meg. Ez
contradictiónak tűnhetnék föl amaz elébbi állításommá!
szemben, midőn azt etnlítém, hogy csak azokat nyerhetik meg, kiknek inclinátiójok van; de még az inclinatió magában véve nem betegség, csak alkalom kell,
hogy azzá fajuljon. Ezt az alkalmat elzárni erkölcsi s
honpolgári kötelességünk s vajha közös akarattal szólnánk í g y : „flectere sí nequeas, Acheronta movebo.* Ez a
mi szándékunk, midőn Celder Márton társunkkal egy
néplapot indítunk meg. Vajha siker koronázná törekvésünket I Ez pedig nagyrészben tőletek függ lelkésztársaim. Föl a munkára! Látom, hogy még nem késő.
Köszönöm Kun Pál tisztelt barátomnak, hogy alkalmat
nyújtott ez eszmék tisztázására s egyúttal kijelentem,
hogy e tárgyban ez az utolsó szóm, hagyom a vitatkozást egyebekre, sokkal jobban el vagyok foglalva,
hogy sem egyes észrevételekre válaszolhatnék. Az eddigiekből mindenki láthatja tisztán állaspontomat s Ítélhet
vagy kedvezőleg vagy kedvezőtlenül felőlem ; csak azt
az egyet kérem, hogy ügybuzgóságomat, szabadelvűségemet s egyházam, hazám iránti forró szerelmemet ne
vonják kétségbe.
Könyves Tóth

Kálmán.

ISKOLAÜGY.
A kecskeméti ref. egyházmegye hiv. tanitó
testületének közgyűlése.
A kecskeméti ref. egyházmegye hiv. tanitó testülete f. hó 8-kan N.-Kőrösön tartotta meg évi rendes
közgyűlését. A gyűlés a ref. tan. képezde zene termében d. e. 8 órakor ének- és imával vette kezdetét.
Magyar Antal elnök évi jelentésében beszámolt a
testület mult évi működéséről ; aztán a mult ülés jegyzőkönyve olvastatott föl ; majd a pénztár állásáról tett
jelentést a választmány, melyből a mult évben a szegedi
iskolák s tanitók, a n.-körösi képezdei ifj. segélypénztar s az Eötvös-alap részesültek volt adomanyokban.
A gyűlésnek leglényegesebb mozzanata volt a testületi választmány azon munkalatanak targyalása, melyet
ez a f. t. dunamelléki ref. egyházkerület népiskolai
tantervére készített. Az erre kelt gyűlési hatarozat lényegesebb pontjai a következők :
a) A vallastudomanyra nézve. Az egyházi énekek célszerűbben osztattak be ; a II-dik osztalyban az
istenismeret könnyebben közölhetése céljából fölhasználandó bibliai történetek kiválasztasara a valasztmány
meghatalmaztatott, egyszersmind kimondatván : hogy a
vallástanitas a Il-ik osztalyban kézikönyv nélkül történjék. A Ill-ik osztályt illetőleg az ezen osztály számára
a ft. e. ker. altal kiadott tankönyvet a gyűlésnek
gyakorló tanitó tagjai túlbőnek, iralyilag nem ezen
osztály növendékei elméjéhez alkalmazottnak, s a bibliai szöveg túlságos idézése miatt a gyermekek altal
nagyon nehezen megtanulhatónak talalvan: a valasztmány kiküldetett, hogy ezen és mas nehézségeket egy
iratba foglalva, n. t. Fördős Lajos főesperes úrral, mint
a vallástani kézikönyveket készíttető egyházkerületi bizottság elnökével, közölje, miután erre a tanitók mintegy maga a f. t. egyházkerület által is föl vannak hivatva. A IV-ik osztályból az egyháztörténelmet — a
mint az a tantervben eredetileg is volt, ismét a Vl-ikba
tenni javasolja a tan. gyűlés, minthogy az abban előforduló különféle felekezetek már a hittani igazsagok
ismeretét föltétetelezik s e végből helyette a hittan
tanitasát véleményezi. A népiskola mind a hat osztályara kijelölt imádságok összeválogatása vagy újból
készítése és a n. t. esperes úrhoz terjesztése szintén
a valasztmanyra bízatott.
b) Magyar nyelv. Kimondatott : hogy a Il-ik osztályban mar megkezdessék a könnyebb olvasmányok
lemásoltatása, még pedig a 2-ik félévben mar egyes
vonalú irkákon; a Ill-ik és IV-ik osztályban pedig ilyneműek emlékezetből írassanak le.
c) Számtan. A I-ső osztályból a mértékek ismertetése elhagyandónak javasoltatott: a IV ik osztalyban a
tizedes törtek elhagyásaval csupán a közönséges törtszámokkal Vfiló miveletek lennének tanitandók ; mégpedig az öszszeadás és kivonás csak is egyenlő nevezőjű törtekkel. Az

V-ik osztály ismételné a közönséges törtszámokat, de már
különböző nevezőjű számokkal s a tizedes törtszámokat
is megtanulna.
d) Földirat. A IH-ik osztály tanulná: csak is a
szülőföldje és megyéje földiratát; a IV-ik oszt. Magyarországét részletesen ; az Y-ik az öt földrészt; a Vl-ik
pedig a mennyiségtani és természettani földirat vázlatát. Mindenütt az illető térképeknek és a két felső osztalyban a földgömbnek illetőleg a planetáriumnak is
használatával.
e) Természettan. Ebből a két felső osztalyban
csak azon tünemények és törvények taníttatnának, a
melyhez a kísérleti eszközöket megszerezhetik vagy előállíthatják a fentartó test. és tanito. Kézikönyvül Orbán
Természettana ajanltatik.
f) Enektan. Az I-ső és Il-ik osztalyban az énektan külön tanítása elhagyandó lenne, minthogy éneklésbeli előismereteket az egyházi énekek tanulásaval már
nyer a növendék. A Ill-ik oszt. tanulná az i hangtól az 5-ig; a IV-ik o. a tanultak ismétlése után folytatná a 8 hangig; az V-ik szintén ismétlés után az egyszólamú gyakorlatokkal és az alakító jegyekkel ismerkednék meg ; a Vl-ik végre a hanglétraval s a különbféle hangnemekkel, egy és több szólamú gyakorlatok
alapján.
A tanterv utan, a konventi munkálat népiskolát
illető részére tett megjegyzései tárgyaltattak a választmánynak s fogadtattak el. Ezek lényegileg ugyanazok,
a melyek a n.-körösi t. képezdei tanarkar mar ismertetetett javaslataban bennfoglaltatnak.
Majd ezek utan a tisztújítás történt meg s az
Eötvös-alapra, Nagy László Bpesten állítandó síremlékére,
a n.-körösi képezdei ifj. segélypénztárra s egy palyakérdésre 5-5 frt, illetőleg az utóbbira 2 arany szavaztatott
meg. E pályakérdés a következő : „Mi az oka annak,
hogy a népiskolai oktatásnak a népiskolából kilépett növendékeknél nincs oly maradandó eredménye, mint a
milyet a reáforditott munka és idő után meglehetne kívánni?*
felelet 1881. január i-ig az elnökséghez benyújtandó.
A palyadij két arany. Pályázhatnak egyedül csak a hiv.
tan. testület tagjai.
Végül a gyűlés özvegy Szalay Pálné, Faragó Zsuzsánna asszonyhoz menesztett egy bizottságot, mely a
nevezettnek a n.-körösi egyházban egy népiskolára tett 15
ezer frtos alapitvanyat a maga nevében is köszönje meg.
Gyűlés után közebéd volt, melyet magyar vendégszeretettel a nagykőrösi egyház rendezett.
Jióaa/.a'log.

A ref. közoktatási szabályzatra vonatkozó
vélemények.
III.
A g'ómöri ref. egyházmegye

véleménye.

A Molnár Aladár-féle s a konvent által is elfogadott köznevelés és oktatásügyi szabalyzat megbirálása
végett kinevezett bizottság véleményes jelentését beter-

jesztette. E jelentés elismeri, hogy nálunk sok a hiány
és fogyatkozás, de az országos Ínségben egymás után
dugulván be közmivelődésünk jelentékeny forrásai, bizottság nézete szerint e hiányokat egy varázsütésre pó.
tolfíi nem lehet s ezért oly kimondhatatlan eszményi
magasságban állanak előttünk a nevelés- és közoktatásügyi szabályzat paragrafusai, hogy azok teljesítése csak
jámbor óhajtás lehet, oly eszményi cél, melynek megközelítése kötelességünk ugyan, de mivel csak filléreinkre
vagyunk utalva, tőlünk még messze van. Azért igényeinket le kell szállítanunk. Az óvódák felállítása áldásos
intézkedés lenne, de a szegény egyhazak és községek
ennek áldását, a felsorolt paragrafusok vérmes követelései miatt soha sem fogják érezni. A népiskolák rendezésére vonatkozó pontokban is oly túlvitt kívánságokat
talal bizottság, hogy azoknak létesítését lehetetlennek
tartja s véleménye szerint az egy tanítóval bíró kisebb
helyeken az »egész napos* tanítási rendszert megváltoztatni nem lehet. A tanító-képesítés jogát e. megyénk
jogkörében kivánja megtartatni. A lelkész-tanítók és
akadémikus rektorok, kik a neveléstant hallgattak s
abból képesítést nyertek, rendes tanítókul ellenvetés
nélkül alkalmaztassanak. A tanítót ne az egyház-tanacs,
hanem a nép valassza. A tanítói özveggek és árvák a
kegyév jutalékát a lelkész özvegyek és árvák részére
fennálló és gyakorlatban levő szabályzat szerint élvezzék. Az iskola szélcekre nincs égető szükség, miután
nálunk az iskolaügyek felett is az egyháztanács őrködik.
E. megyénkben az iskolák látogatása kifogástalanul levén
berendezve, szükségtelen, hogy azokat az esperes vagy
helyettese évenként meglátogassa. Egyházközségi és e.
kerületi törvényszékek, különösen pedig az országos egyházi főtanács elesnek épen azon okok alapján, melyeket
zsinatiigyi előterjesztésünkben ez intézmények létesítése
ellen felhoztunk. A középiskolák ^szervezése nagy szakismerettel van összeállítva, hanem a felekezeti középtanodai kiképzés céljául, a műveltség mellett még azt is
megvárjuk, hogy a vallásos érzületet a szívekbe beplántálja, az egyházszeretetet, isteni félelmet ápolja, szóval
kalvinista magyar vallásos jellemet képezzen. Kifogásunk
ezenkívül csakis az iskolák redukciója, a tanerők túlságos
szaporítása és a tanárok nagy fizetései ellen lehet. Szegénységünk tudataban igényeinket mérsékeljük. A hány
osztályból áll valamely gymnasium vagy reáliskola,
bizottság nézete szerint elég abba annyi rendes tanár,
olyan fizetéssel, a milyet a szegény ref. egyház a helyi
viszonyoknál fogva biztosíthat. Sokszor nem a túlságos
tanerő és a nagy fizetés határozza az iskolák értelmi
sulyat. Hajdan két tanár szerény fizetéssel eltanított hat
osztályt és tanítvanyaikból országos hírű nagy emberek
valtak ki. Kalifornia aranyai nem teremtenek a lélekben
hivatást.
A főiskolák rendezését illetőleg bizottság a tudós
tervezővel minden tekintetben egyetért, óhajtotta volna
azonban kidolgoztatni egy felállítandó egyetem tervezetét
is, mely tetőzete lenne köznevelés és oktatás ügye rend-

szerünk épületének. Óhajtja bizottság, hogy egy ily
egyetem theologiai, bölcsészeti és jogi tanfolyammal, akar
a ref. egyház 5. kerülete, akár a Baldacsi alapítvány
által összehozott 11 prot. e. kerület által felállittassék
s örök időkre megalapittassék. Ezekben terjeszti elő
bizottság észrevételeit a köznevelés- és oktatásügyi törvényjavaslatra, kérve a Nt. e. megyét azok tudomásul
vétele-, illletve elfogadására.
Bizottságnak szakértelemmel és ügyszeretettel kidolgozott, itt csak kivonatosan ismertetett munkalata e.
megyénk által elfogadtatik és másolatban mint e. megyénknek a közoktatásügyi javaslatra vonatkozó véleménye a ft. e. kerületre terjesztetni határoztatik.
Közli

Kovács

László,

e. megyei főjegyző.

TARCA.
Indokolás, a gymnasiumi és reáliskolai
oktatásról szóló törvényjavaslathoz.
(Vége.)

A 77.
a főfelügyelet rendes targyait sorozza
pontokba. Itt szem előtt tartatott egyfelől a folytonos
és háborítatlan gyakorlat, másfelől 1868 XXXVIII. t. c.
14-ában a népiskolai főfelügyeletre nézve kijelölt út és
mód. A (a és b) pontokban bekivant statisztikai adatok
és tanévi jelentések eddig is, s folytonosan beadattak
a felekezeti főhatóságok altal. A c) pontban kifejezett
kívánalmat indokolja egyfelől azon tekintet, hogy a főfelügyelet gyakorlása csak úgy lehetséges, ha a tanrendszer érvényben álló szabványai a felügyeletet gyakorló
hatóság előtt ismeretesek s tehát az abban történt lényegesebb változások is tudomására hozatnak, másfelől
az, hogy az -iskola jellegében és mivoltában történő
változások, pl. ha az osztályok szaporittatnak, ha nem
teljes, 4. vagy 6. osztályú középiskola teljessé egészíttetik ki, ha a gymnasium lyceumi vagy esetleg theologiai tanfolyammal tetőztetik be stb., szintén mindég
bejelentetnek. Volt rá eset, hogy egy felekezeti főgymnasium hatósága azon igényt emelte a kormánynál,
hogy a gymnasium VlII-osztalya, a mennyiben ott a
papi pályára készülő tanulók számára némely theologiai
előtanok, pl. a héber nyelv elemei is adatnak elő, theologiai előkészítő-osztálynak tekintessék, s annak hallgatói ez alapon (ámbár érettségi vizsgalatot még nem
tettek) az egyévi önkentesség kedvezményében (Védtorvény 25 §.) részesíttessenek. Itt tehát az iskola jellegének s tanfolyam-körének változtatása forgott szóban
a nélkül, hogy az előre bejelentetett s tudomásul vétetett volna. Ily esetek megelőzését célozza e §. c)
pontjának emiitett kifejezése. A d) pont a hasznait tankönyveknek allami szempontból való ellenőrzését tartalmazza, melyre nézve a netalan szükséges intézkedés

alább 81. §-ban foglaltatik. Végre az e) pontban foglalt pitványokat illetőleg, az 1790/1 : XXVIII. és az 1791
igényt, az iskolai vagyonról és alapítványokról szóló (erdélyi) LIV. t. cikkek rendeletei figyelemben tartatévenkinti kimutatások (nem számadások) bemutatását, tak, hogy t. i. ő Felsége, mint az alapítványok legfőbb
s az erre nézve netalan szükséges, és elébb a 83. §-ban kegyura, gondoskodik arról, hogy az iskolai alapok és
foglalt intézkedést indokolja az, hogy Ő Felsége az alapítványok alapitóik szándékaitól el ne vonassanak,
1790/1. XXIII. és az 1791. (erdélyi) LIV. t. c. szerint más felekezeti alapítványokról elkülönítve kezeltessenek,
az összes alapítványok legfőbb kegyura, azok felett fő- s idegen (például más felekezeti) célokra semmi esetben
felügyeletet gyakorolni van hivatva, s azoknak ,in men- se fordíttassanak.
A 84-ik §. intézkedését, mely a rendeltetésüknek s
tem fundatoris® való felhasználása felett őrködik. Mindez
pedig nem történhetik meg máskép, mint ha az iskolai | a törvény követelményeinek átalaban meg nem felelő
vagyon és alapítványok állásáról időszakonként kimu- középiskoláktól nem a léteit, hanem a nyilvánossági jogot megvonja, s ezt a törvény szentesítése után a szertatások terjesztetnek elő.
A 78. §-ban az állami főfelügyeletnek a szóban vezkedésre két évi időt engedve — s attól kezdve is
forgó úgy felekezeti, mint törvényhatósági stb. iskolák- háromszori, félévi időközönként történendő megintéstől
ban a kormány közege által teljesítendő latogatások, teszi függővé ; némely úgy felekezeti, mint törvényhatóannak a nyilvános vizsgálatokon való megjelenhetésének ; sági és községi középiskoláknak tagadhatatlanul silány
1
biztosítása van kimondva, hasonlóan a népiskolák irá- állapota teszi szükségessé s indokolttá. Még ma is vannyában az 1867. XXXVIII. és 1876. XXVIII. törvény- nak 6 osztályú gymnasiumok 3—4, vannak négyoszcikkekben követett eljárással. A 79. §. a kormány kö- tályúak 2, sőt egy rendes tanárral; vannak iskolák egyetzegeinek az érettségi vizsgálatokon való részvétét bizto- len vizsgált és képesített (okleveles) tanár nélkül; vannak,
melyeknek helyiségei, felszerelései minden bírálaton alól
sítja, lényeges különbséget téve a felekezeti és törvényhatósági stb. középiskolák érettségi vizsgalatai közt, állanak. S ily iskolák, akár a felekezetiség, akár a száemezekben a vezetést és elnöklést az állam közegeinek zados fennállás védpajzsa alatt, nyilvánossági jogot élveztartva fenn, épen ugy, mint az állam közvetlen veze- nek, bizonyítványaik államérvényességgel birnak, s a
tése alatti iskolákban, amazokban a felekezeti főható- felsőbb osztályokba való felléphetésre, a legvirágzóbb
ságoknak hagyva fenn azt. A 80. §. a felekezeti tanár- középiskolán s a főiskolákon felvétetésre jogosítanak. A
képesités ellenőrzésére tartalmazza a legszükségesebb s tudatlanság és figyelmetlenség e búvó helyei a legszigorúbb felügyeletet és ellenőrzést teszik szükségessé. Fennvalóban minimalis rendszabályt.
A 82-ik §. intézkedéseit az állam legfőbb érdekei állásuk sem az államnak, sem a társadalomnak nem haszteszik szükségesekké. Köztudomásu, hogy a közelebbi nál. Létöket sem igazolja semmi, még a népiskolákra
időben merültek fel egyes esetek, midőn részben fele- talán alkalmazható azon mondás sem, »hogy a rosz
kezeti jellegű, részben bizonyos testületek (patronatusok) iskola, s a legcsekélyebb mérvű tanítás is jobb a semáltal fentartott iskolakat államellenes üzelmek miatt a 1 minél.® A közép és felső oktatásnál határozottan az elkormány vizsgálat ala vétetni, s ő Felsége legfelsőbb lenkező áll. Helyesen mondja e tárgyról egy ismert
jóváhagyásával bezáratni is kényszerült. A kormány í szakférfiú: „Itt a felületes, hézagos, korlatolt tanultság
nem tikolhatja el, hogy vannak ma is oly iskolák, me- szerzése mind az egyénre, mind a nemzeti társadalomra. .
lyek az állam egysége s alkotmánya iránti hazafias ér- károsabb a teljesen tanulatlan maradásnál.® Ily iskolák a
zületet hallgatóikban nem hogy ápolni ügyekeznének, mellett elzárják az utat, az azon községben vagy közeli
de sőt inkább rendszeresen elhanyagoljak, esetleg egye- vidéken lakóktól, a jobb iskolák felkeresésétől.
nesen meg is támadják. Az illető iskolák ily működése
azonban a dolog természeténél fogva leplezetten (s annal veszélyesebben) történvén, a kormánynak a főfelügyelet eddigi laza s csak közvetítőleges gyakorlása mellett azokról biztos tudomása a kellő időben alig lehet,
azt megakadalyozni s megelőzni, vagy épen orvosolni
pedig annal kevésbbé áll módjában. Ez állapoton csak
a folytonos és éber felügyelettel segíthetni. Ez egy ok
maga elég volna a főfelügyelet rendszeresítését, az állam legfőbb érdekében, törvény altal eszközölni s megadni a kormánynak az eszközt és módot arra, hogy
kötelességét e részben is teljesíthesse.
A mi az államellenes üzelmeket tápláló, vagy
erkölcsi bajokban leledző iskolák egy időre vagy véglegesen bezáratására s alapitványaik kezelésére vagy
hova fordítására nézve javaslatba hozott intézkedéseket
illeti: azok alig szorulnak bővebb indokolásra. Az ala-

Mindamellett sem éreztem indíttatva magamat ily
iskolák bezáratását s megsemmisítését hozni javaslatba.
Elégnek tartottam a nyilvánossági jognak s az azzal
járó előnyöknek megvonását igtatni reájok nézve törvényjavaslatomba, s még ezt is a legkíméletesebb alakban — időt engedve nekik, illetőleg fentartó hatóságaiknak a törvénynek megfelelő szervezkedésre.
Az állami felügyeleti jognak a 77—85. §§-okban
foglalt rendszeres gyakorlásán kivü!, mint már emiitettem, fordulnak elő még a magok helyére sorozva, egyes
ide vonatkozó meghatározások a fejezet mas §-aiban is.
Egy ezek közül még bővebb indokolást igényel.
A 70. §. szerint ugyanis az évközben egy tanintézetből masba átmeneteire, elégtelen tanjegyek kijavítására és az osztályösszevonásra, a hitfelekezeti főhatóságok adhatnak ugyan, saját iskoláikra szorítkozó kivételes engedélyeket, de azok közül az osztályösszevonásra

vonatkozók mas hatóság alatti hasonfokú vagy felsőbb
tanintézetekben csak akkor fognak érvényeseknek tekintetni, ha a miniszter előlegesen kikért engedélyével
adattak.
E rendszabályt egyfelől a különböző hatóságok s
autonomiák egymás körébe vágásának elkerülése, másfelől az e részben eddig is elkövetett s jövőre is elkövethető visszaélések meggátlása teszi szükségessé. Ha
ily kivételes engedélylyel az egy év alatt két osztályt
végzett hallgatók, bizonyítványokkal esetleg más felekezeti vagy állami középiskolákba, érettségi bizonyítványaikkal egyetemekre lépnek, a főfelügyeletet gyakorló kormánytól pedig el van véve a mód, tanulmányaik bevégezettségét s teljességét ellenőrizni vagy kifogásolni ;
ezzel a felekezeti autonómia, melynek csak saját hatáskörében van és lehet jogosultsága, egy más felekezet,
illetőleg az állam jogkörébe csap át, a mi meg nem
engedhető.
Úgy vagyok általában meggyőződve, hogy csak a
folytonos, éber és szigorú felügyelet tarthatja fenn a
középiskolák azon magasabb színvonalát, melynek fenntartasára, fokozatos emelésére törekedni, a magyar közművelődés érdekében, a kormány elsőrendű kötelezettségei egyikének ismeri.
Sőt úgy vagyok meggyőződve, hogy magoknak
az autonom iskoláknak is jól felfogott érdekében áll, ha,
fájdalom, tagadhatlanul megingott reputatiójuk ismét
helyre állíttatik, s lábra kap azon meggyőződés, hogy
a legfőbb felügyelet ébersége jövőre a hasonló visszaéléseket lehetetlenné teszi, vagy a lehetőségig korlátolja.
Trefort Ágost s. k.,
vallás- és közoktatásügyi minister.

KÖN YVISMERTETES.
A sárospataki ref. főiskolai tanári kar véleménye, a
m. k. vallás- és közoktatási miniszter által az országgyűlés elé terjesztendő gymnasiumi és reáliskolai oktatásról
szóló törvényjavaslat felől. Összeállította Szinyei Gerzson,
akad. tanár és könyvtárnok. Elfogadtatott az összes
tanári kar 1880. apr. 6-án tartott értekezletében. Sárospatak. Nyom. Steinfeld B., a ref. főiskola betűivel.
8-r., 16 lap.
Q A pataki tanári kar, illetőleg annak nevében és
megbízásából Szinyei Gerzson, szakszerűen, tárgyilagosan s tisztességes, komoly hangon csaknem pontról-pontra
bírálat alá veszi a középiskolai törvényjavaslatot.
Ily higgadt és alapos bírálat bizonyára figyelembe
is fog vétetni s hatni fog azon körökben, amelyek hivatva
vannak a nagyfontosságú kérdésben dönteni. Az ész
nélküli, üres és szenvedélytől elvakított oppositióval,
valamint a szószátyárkodással és szitkozódással egyszer
már föl kell hagynunk, ha azt akarjuk, hogy szavunknak ott, ahol kell s akkor, mikor kell, nyomatéka
legyen.

A pataki tanári kar is, de különösen annak a
jelen alkalommal szószólója, úgy látszik, ebben a nézetben volt, midőn elhatározta, hogy a középiskolai
törvényjavaslat felett előadja a maga véleményét.
Igaz, hogy az írásba foglalt s most közzétett vélemény
sem igen foglal magában positiv javaslatokat a középiskolai oktatásügy rendezésére nézve, s ennélfogva nem
egyéb az, mint ellenzéki bírálata, negatiója a törvényjavaslat egyes intézkedéseinek ; de minthogy úgy a
pataki tanári kar, valamint annak több tagja, részint
egyházi, részint társadalmi, részint irodalmi téren már
számtalanszor előadta nézeteit a középiskolák mikénti
szervezésére nézve : most, hogy a miniszter előállt a maga
törvényjavaslatával, melyben a kérdést megoldani szándékozik, az említett tanári kartól nem is várhattuk, hogy
ismételje az általa már több ízben előadott reformterveket, hanem igenis, hogy bírálja meg azokat a reformokat, amelyeket az országgyűlés utján a miniszter akar
életbeléptetni.
Igen sajnáljuk, hogy az érvekben meglehetősen
gazdag, alapos bírálatot, egész terjedelmében nem közölgetjük ; de ezt szűkre szabott terünk nem engedi.
A bírálat egyes pontjaira sem tesszük meg ezúttal
észrevételeinket, pedig van azok közt több olyan, amelyet
mi vagy nem irunk alá, vagy legalább másképen formuláznánk s tudomásunk szerint a pataki tanárok közt
is akad egy-kettő, aki a munkálatot nagyban és egészben elfogadja ugyan, de annak minden részletét nem
teszi magáévá. Hiszen nem is lehet az másképen olyan
munkálatnál, mely egy ember által készítve egy egész
testület véleményét akarja kifejezni, s amelynek csak
irányát és szellemét állapítja meg az illető testület, de
fogalmazása a dolog természete szerint egy emberre
van bízva. Lehetetlenséget kívánnánk, ha azt akarnók,
hogy annak az egy embernek az észjárása harminc
ember észjárásával minden tekintetben megegyezzék ;
lehetetlenség, hogy a tanári kar megbízottja a maga
individualitását megtagadja ; ez nem megy, mert nem
mehet, még akkor sem, ha az illető teljes tudatával bír
annak, hogy nem a maga, hanem mások nevében beszél.
Mi ezúttal egyszerűen csak elsoroljuk a tanári kar
főbb kifogásait a törvényjavaslat egyik-másik intézkedése
ellen s általában röviden előadjuk az előttünk fekvő, ép
most megjelent munkálat tartalmát.
Mielőtt a törvényjavaslat bírálásába bocsájtkoznék
a tanári kar, mindenekelőtt örömét fejezi ki a fölött,
hogy a magyar országgyűlés végre valahára törvényileg
meg fogja állapítani azt a keretet, melyben középiskolai
oktatásügyünk határozott irányban fejlődésnek indulhat,
s ennélfogva közoktatásügyünk ezen ága sem lesz kitéve
ezentúl az egymásután következő miniszterek ingatag
tanügyi politikájából származó veszélyes kísérleteknek.
Áttérvén a munkálat a törvényjavaslat részleteire,
legelőször is azt constatálja, hogy a javaslat ellenmondásba jön önmagával, midőn egyik szavával egyenértékűeknek veszi a két középiskolát, másik szavával pedig

különbözőknek állítja azokat. A kínos küzdés és ingadozás a kétféle középiskola indokolásánál : arra a meggyőződésre juttatja az embert, hogy a miniszter maga
sem tartja szükségesnek a kétféle középiskolát.
Azután a magyar nemzetiség és államiság szempontjából kifogásolja a munkálat a javaslat azon engedményét, mely szerint a nem állami középiskolák tannyelvét az illető tanintézet fentartói szabadon állapíthatják meg.
A társulatoknak adott iskolaállítási jog a javaslatban nincsen eléggé megszorítva, aminek következtében
még az államra nézve annyira veszélyes jezsuita-rend is
a törvény oltalma alatt állíthatna iskolákat Magyarországon. Szükség volna tehát a törvényben legalább
annyit kimondani, hogy a társulatok, mielőtt iskolaállításra jogot nyernének, kötelesek legyenek alapszabályaikat, szervezetüket a kormány elé terjeszteni. A munkálat azon kívánsága azonban, hogy e tekintetben
hivatkozni kell a társulatokra nézve az országos törvényben meghatározott rendszabályokra, nem realizálható;
mivel alkotmányossági szempontból elég hiba ugyan, de
denique országos törvényünk a társulatokra nézve még
eddig nincsen. Ez tehát egy kis tévedés, amely a tanári
kar figyelmét elkerülte.
A munkálat szerint továbbá a törvényjavaslatban
nincs elegendő biztosíték nyújtva arra nézve, hogy az
egyszer megállapított tanrendszer és tanterv gyakori
változtatásoknak kitéve ne legyen.
Az iskolai gyűjtemények közé fölveendő az úgynevezett aesthetikai mügyüjtemény is, melyre a műizlés
fejlesztése érdekében okvetlenül szükség van.
A nyolc osztályt végzett minden ifjúra nézve egyformán kötelező vizsga, legyen az érettséginek vagy
másnak nevezve, állapítandó meg.
Ami a törvényjavaslatnak a protestáns iskolák felett
gyakorlandó legfőbb felügyeleti jogra vonatkozó részét
illeti, ez a munkálatban szintén részletesen meg van
bírálva. Kifogásolja a munkálat a 65. §-t, mely szerint a
köteles tantárgyakat, a tanítandó ismeretek terjedelmét
a miniszter határozza meg. Ezen pont mindenesetre
feltételezi a miniszteri közvetlen beavatkozást, amelynek
pedig beláthatlan veszélyeit épen kerülni akarjuk; de
meg ellenmondásban is van az ugyanazon §-ban kimondott amaz elvvel, mely szerint az illető felekezet hatósága, maga állapítja meg a tanrendszert, a tantervet és
a tankönyveket.
Az osztályösszevonásokra vonatkozó intézkedések
főképen azon szempontból kifogásoltatnak, mert azon
föltevésből látszanak kiindulni, mintha a mi iskolai elöljáróink oly kiskorúak volnának, hogy nem tudnák
megítélni az osztályösszevonásnál figyelembe veendő
tekinteteket.
A statistikai jelentéseknek és kimutatásoknak közvetlenül a ministerhez való benyújtása ellenkezik a felekezeti autonómiával.
Az iskolai könyveknek és kéziratoknak a minisz-

terhez való felküldése nem egyébb, mint fölösleges zaklatás, annyival is inkább, mért nem a tankönyv tanít,
hanem a tanár.
A vagyon kimutatás fölterjesztése ellen a munkálatnak nincs kifogása, föltéve, hogy e kimutatás általánosságban vétetik és nem számadás értetik alatta.
Végül sérelmesnek tartja a munkálat azon intézkedést, mely szerint a tankerületi főigazgatók hatásköre
a mi középiskoláinkra is kiterjesztetik.
A fenebbiekben röviden előadtuk a pataki tanári
kar véleményét a szőnyegen levő törvényjavaslatra vonatkozólag. Reméljük, hogy ily tekintélyes testület komoly
és szakszerű felszólalása szélesebb körökben is víszhangra
fog találni, s hogy a törvényhozás és a minister olyan
fontos, életbevágó szakkérdésben, mint a középiskolák
kérdése, szakemberek véleményére kellő súlyt fog fektetni.

BELFÖLD.
A külső-somogyi ref. egyházmegye
közgyűlése.
A k.-somogyi ref. egyházmegye ez idei közgyűlését Nagy-Szokolyban tartotta április 6. és 7. napjain.
A közelebb és távolabbi ref. gyülekezeteink nagy számmal voltak képviselve, alig maradt el gyülekezet képviseltetés nélkül.
Mindenekelőtt reggeli imára szentegyházba gyűltünk;
ott a 37 dicséret első két versének eléneklése után,
alúlirott imádkozott. A könyörgés után az iskola tágas
termében gyültünk össze, hol esperes űr a szent lélek
segítségül hívása és gondnokunk a képviselőket szívesen
üdvözlő szavak után : a gyűlést megnyitá.
A képviselők igazolását végezve, esperesünk Mocsi
Antal olvasá fel részletes évi jelentését. E jelentésből
kitűnik, hogy gyülekezeteinkben a hitélet, a buzgóság,
a rendszeretet évről-évre tért nyer. Ha ez a szellem
egyházmegyénk gyülekezeteikben megmarad, ha a hit
ereje lelkipásztorainkat mind jobban áthatja s ez elevenítő érzést a gyülekezetek egyes tagjainak szívébe
elvetik s gondosan ápolják: csodával határos eredményt
fogunk tudni felmutatni a közel jövőben! A szeretet
munkái körül kevés a mozgalom, a becsületben elerőtlenűlt munkaképtelen szegényekről nincs gondoskodva,
községi kórodáink nincsenek, szegény tanulóink ruhával
sehol, könyvekkel csak néhol lesznek ellátva. Elszegényedett feloszláshoz közel álló szegény egyházaink,
véreink megmentése körül úgyszólván nem tettünk eddig
semmit: Urunk parancsát, akaratát még nem értjük, a
pogány világ terítésére nem áldozunk. Pedig, ha keresztyéneknek valljuk magunkat, e tért egészben fel kell
ölelnünk. Elmaradtunk nagyon skót, svájci, holland és
német hitfeleinktől. Reményem van hogy ez másként
leszen, mivel egyházaink nagy buzgalommal rendezik
saját anyagi ügyeiket, ha ezek rendezve lesznek, köny32

nyebben fognak áldozni tudni, a távolabbi keresztyén
érdekekért.
A gyülekezetek közül eddig alig néhány biztosítá
tűz ellen épületeit, ma 30 anyaegyház hozzájárult a
tömeges biztosításhoz 2 kivételével. Lelkipásztorainkat,
tanítóinkat rendesen fizetik ; az országos tanítói nyugdijt
az iskolát fenntartó egyházak örömmel fizetik.
És ha tekintjük az egyes gyülekezetek áldozatkészségét, kellemes kép tarul fel lelkünk előtt s azt kell
mondanunk : a ref. keresztyén hit langja ég az egyszerű
nép keblében, áthatja az még mindig a tömeget, csak
legyen a ki élessze, csak legyen aki ápolja e szent
tüzet. Ott van Kiliti, 11 ezer forinttal ujja alakítá templomát s ma van 6600 frt adóssága, de ők saját erejökből
ki is fogják ezt tudni fizetni. O Felsége a király ment
elő jó példával, adva nekik 200 forintot. Egyes tagok
pedig önszántukból kötelezték magukat évenként adni
63 mérő tiszta búzát öt évig ; tehát összesen 315 mérőt,
legkisebb art véve fel 1260 frt; ezenkívül évenként
kötelezték egyesek magukat adni e célra 73 forintot öt
évig, tehát összesen 365 forintot. E" gyülekezetnek van
400 mérő rozsot forgalmazó takarékmagtára, mérejét
3 forinttal számítva 1200 forint. Ezenkívül aratni is
szoktak a kilitiek az egyház részére, semmi kétségem,
hogy 5 év eltelése után adósságmentesek lesznek s hiszem,
ily áldozatkészség mellett nem sokára szervezve lesz a
második rendes tanítói állomás is. Ezen tények beszélnek
s lehetetlen belső megindulás nélkül szemlélni, hogy
mit mivel a hívő, a benső krisztusi hit.
Ott van Felső-Nyéken a hg. Battyáni Fülöp örökösöktől megvett községi patakmalom, melyet a buzgó
lelkipásztor ösztönzésére, buzdítására a gyülekezet megvásárolt 5200 forintért, mely összeget saját erejökből
fognak kifizetni. Kisebb, de jelentékeny aldozatot hoztak
az egyházak : Büsü, Tengőd, Őszöd, Ireghben.
Vannak egyes vagyonos egyhazak, melyek szép
tőkékkel rendelkeznek, mint Ságvar, Nagocs, de vannak
adóssággal terhelt, de nem küzdő egyházak, mint: NagySzokoly 2000, Miszla közel 2000, Német-Gyönk 3000
forinttal, ha ez utóbbi egyház hat év óta minden kül
segély nélkül törleszteni tudott sajat erejéből 7000 frtot,
a két előbbi egyház akkor könnyen megszabadul Isten
kegyelmével terhétől, ez pedig küzdve ki fog bontakozni
nehany év alatt bajából s magasztalni fogja Isten ingyen
kegyelmét, ki gazdag és hatalmas a kicsinyekben s
gyengékben : azutan pedig hozzáfoghat teljes erővel az
annyira szükséges második rendes tanítói állás szervezéséhez. Sub pondere ereseit palma !
13 egyházban van takarékmagtár.
De nem csak a gyülekezetek, hanem egyesek is
áldoztak a közügy oltárára. Kilitiben a templom belsejének díszítésére egyesek adakoztak : 277 forintot, a nők
külön 52 forintot, Dömötör Lajos 20 frtot, Sigray Istv.
siófoki jegyző 20 frtot. Szacger Keresztély földbirtokos
a bálványosi ref. egyház részére ajándékozott 24 mérő
tiszta búzát. Több mások kimutatták kisebb-nagyobb mér-

tékben egyházaik iránt való szeretetöket, mindazáltal
megható néhai Bocsor Pál volt felső-nyéki tanitó tette.
O lemondva rendes tanítói állásáról agg kora miatt, s
utolsó napjaira Ireghbe jött leányához leélni, ami még
az ég urától néki adatott; végrendeletében F.-nyéknek,
hol gyermekeit felneveié, 50 forintot, Ireghnek, hol
utolsó napjait leélte, szintén 50 frtot hagyott ! Legyen
áldott az ő emléke !
Egyházmegyénk anyagi ügyei kitűnő pontossággal
s lelkiismerettel lesznek Szalai Ferenc pénztárnok lelkész
űr altal kezelve. Jelentéséből kitűnik, hogy közpénztarunknak van ez időszerint tőkéje: 5320 frt 21 kr. A
régebbi lelkészi gyampénztárnak van 4609 frt 82 kr.
Az ujabb lelkészi gyámtárnak van 1184 frt 12 kr. A
gyönki gymnasiumi pénztárnak van 4277 frt. Jeles tanítók jutalmazási pénztára: 131 frt 03 kr. Kezelése alatt
van tehát: 15,592 frt 18 kr. E pénzek, melyek ki vannak kölcsönözve, az utolsó fillérig be vannak első helyen
tablazva, elveszett pénze egyházmegyénknek nincsen.
A régebbi gyámpénztárból nyer 13 lelkész-özvegy
segélyt, egyenként 22 frt 50 kr. Az ujabb gyámpénztárnak van egy özvegye s ez az alapszabályok értelmében nyer 2 évi fennállása után: 43 frt 20 kr. évi
osztalékot. Sokszor eszembe jut, ha elődeink ez uton
jartak volna, melyen mi megértve pénztárnokunk jólelkű
indítványát haladunk, nem volna ma egyházmegyénkben elhagyatott pap-Özvegy.
A tanítói tractualis gyámpénztár Bocsor Dániel
pénztárnok kezelése alatt áll. E pénztárban van 2397 frt,
ebből segélyezve lesz tiz tanító-özvegy, fejenként 18
forinttal.
Nevezetes közgyűlési tárgy volt a tanügyi bizottság elnökének Dömény József főjegyzőnek szokott pontos, részletes évi jelentése, mely jelentésből kitűnt, hogy
tanügyünk évről-évre emelkedőben van. Azonban fajdalommal hallottuk, hogy a somi iskola rossz s ennek
oka Szalai György tanító lelkiismeretlen hanyagsága, ki
miatt egy egész nemzedék megy tönkre; segédtanító
tartására köteleztetik.
A zsinati munkálat egészben némi módosítással
elfogadtatott, kivévén a perrendtartást, mint amely egyházunkat patriarchális egyszerűségéből kivetkőzteti s
hosszadalmas eljárást igényel; azt mi életbe léptetni nem
kívánjuk.
Az egyházmegye levél- és irattárának rendezése
1876. év óta folyamatban van és reményijük, hogy öt
hat év múlva adatgazdag levél- és irattárunk teljesen rendezve lesz a mai tudomány kívánalmai szerint. Az egyházmegye közgyűlése kimondá, miszerint a rendezéshez
szükséges kiadásokat kész évenként fedezni.
Két egyházi és két világi tanácsbíró valasztása is
elrendeltetett. Voltak törvényszéki ügyeink is, de ezek
az elnökségnek tapintatos eljarása által békésen elintéztettek.
Nevezetesebb gyűlési tárgyainkat elősoroltam. . .
Fajdalmasan esett nélkülöznünk súlyos betegsége miatt

Cserna István bálványosi lelkészt, ki egyházmegyénk
ügyei iránt mindig érdeklődött; ki szíve hajiamat követve
sokszor pártjara kelt a gyengeségből, gyarlóságból vétkezőnek. Adja Isten, hogy meggyógyuljon és mi körünkben a jövő közgyűléskor ismét lathassuk.
Ezek után következett a közebéd, hol kedélyesen,
őszintén, mint testvérekhez illett költöttük el Isten adomanyat. Voltak felköszöntések, a mi őszinte, egyeneslelkű esperesünkre, kiben diplomatiai ravaszság, fortély
nincsen, de hiszen ő nem is foglalkozik diplomatikával,
az ő légköre a szeretet, s egyházmegyénk igaz szeretettel áldoz néki. Fel köszöntetett igen tisztelt gondnokunk
is, ki 16 év óta faradhatlanul teljesíti híven, buzgón
tisztét, eljőve körünkbe a harmadik megyéből.
Készülődtünk N.-Szokolyt elhagyni e díszes, rendezett szép gyöngyét egyházmegyénknek, hol a kiújított
templom bensejében a karokon látható szív, angyal
szarnyakkal: emlékeztetett minket arra, hogy ily csinos,
tiszta, egyszerű templomban az ének s ima szárnyain
örömmel emelkedik fel Istenhez a szenvedő lélek. Uj
paplakja, uj iskolája mind azt mondja: megsegíti az
Isten a benne bizokat. E kedves emlékek közt vettünk
búcsút házi gazdanktol s a jövő évi viszontlátás reményével távoztunk.
Gyönk, ápril. 9.
Poór József.

A tiszántúli ref. egyházkerület közgyűlése.
Egyházkerületi közgyűlésünk e hó 12-én a püspök
úr altal elmondott imaval kezdődött. Isten segítségül
hívása után püspök úr őszinte örömét fejezte ki a fölött
hogy szeretett főgondnokunk gr. Degenfeld Imre úr
egészsége annyira helyreállott, hogy ezúttal már körünkben tisztelhetjük. Főgondnokunk iránti mély tiszteletünknek a fölharsogó éljenzés volt a tolmácsa a gyűlés részéről.
Személyi változások bejelentése, eskületétel stb.
került első sorban napirendre. Nagyszalontai esperessé
Nagy Dániel komadii lelkipásztor, a debreceni ref. egyház főgondnokává Sapy S. úr, világi aljegyzővé dr. Farkas Antal újonnan megválasztatván, az esküt letették.
Püspök úr indítványára Sapy S. úr derék elődének
Simonffy Imre úrnak buzgó faradozása jegyzőkönyvileg
megörökíttetett. Jelenti továbbá, hogy szénási Csillag
Sámuel volt komadii lelkész, utóbb a püspöki irodában
alkalmazott tisztviselő f. hó 5-én 83 éves koraban elhunyt; azonban évnegyedi fizetését e hó i-sején fölvette ; indítványozza tehát, hogy utódaitól a fölvett
fizetést ne követeljük vissza. Természetesen elfogadtatott az indítvány, s egyszersmind püspök úr felszólittatott, hogy a megürült hely betöltéséről gondoskodjék.
Papp Károly nagyváradi esperesnek a conventi
és tanügyi bizottsági tagságról való lemondása bejelentetvén, a személyi ügyek bevégeztettek, s következtek
a különböző jelentések, mint a lelkészi és tanitóképesitési vizsgák eredményéről, az államsegély kiosztásáról,

a conventi jegyzőkönyvről stb. szóló jelentés. Kiválóan
érdekesnek ígérkezett a beregszászi gymn. ügye ; ezt
azonban mivel épen a legfontosabb oklevél nem mellékeltetett, tárgyalás alá nem lehetett venni.
Délután a segélyegyleti ügyben folyt tovább a
közgyűlés, melynek azonban jóval erdekesebb része
volt a második napja.
A délelőtt megkezdett közgyűlésen először is a
bihari egyházmegyének azon indítványa került sorrendre,
hogy a foiskola anyagi állapotáról, ezentúl részletes
adatok hozassanak nyilvanossagra, mialtal a főiskola
iránt az érdekeltség kétség kivül még inkább növekedni
fog. Az indítvány előzetes tanacskozás tárgyáva tétetetett, és majd később fog előkerülni indokolt vélemény
kapcsolataban.
A békés-banati egyházmegyének indítványa, mely
szerint a tavaszi egyházkerületi gyűlés ne áprilban, hanem májusban tarttassék, nem fogadtatott el. Az eddigi
gyakorlathoz ragaszkodunk.
A berettyó-ujfalui nazarénus ügyről küldöttségi
jelentés olvastatott föl, mely körülményesen adja elő,
hogy a küldöttség vizsgalata közben miket tapasztalt.
Újfaluban van eddig 14 „bemeritett® nazarénus s vagy
20—25 egyén, kik azon a lejtőn vannak, hogy az uj
hitet felvegyek, melynek ottani apostola Lisztes András
szabadságos katona. O magyarázza a szent irast, melyet
nagy ajtatossággal, térdepelve hallgatnak nők és férfiak
egyaránt. Koronként megjelenik közöttük Nagyszalontáról bizonyos Kornya nevű ember, ki szolgabírói útlevéllel van ellátva s minősítése szerint vallási rajongó.
B.-Ujfaluból Derecskére is ellátogattak már, de ott
eredmény nélkül jartak, legalabb most még. A küldöttség azt hiszi, hogy a nazarenismus terjedésének oka
az egyházi gondozás lazaságában keresendő.
A nazarénusok ügye iránt nagy érdekeltség nyilatkozott, melyet méginkább fokozott a P. E. és I.
Lapnak épen akkor megérkezett példanya. Feszült
figyelemmel vártuk a jelentés tárgyalását, melyhez legelőször is Horthy István heves-nagykunsági segédgondnok szólott. Azt indítványozta ugyanis, hogy a kerületi gyűlés irjon fel a kultusz-miniszterhez, miszerint a
törvények végrehajtása felett őrködjék ; mert a nazarénusok, kik nem, keresztelnek, csak érett eszű egyént,
tehát anyakönyvet nem vezetnek, egyházi adót nem
fizetnek, nem tűrhetők az allamban.
Ezzel ellentétben, id. gr. Ráday Gedeon békésbánati s. gondnok azt hiszi, hogy e rajongó népséggel
szemben, ha célt akarunk érni, nem szabad az erőszak
fegyverehez nyulnunk, mert erőszakoskodassal csak terjeszkedésüket mozdítjuk elő. Bácskaban is vannak nazarénusok, és a mióta ignoráljak őket, azóta nem szaporodnak.
Némethy Lajos debreceni lelkipásztor, ki a küldöttségnek elnöke volt, igazat ad gróf Radaynak : oly
vallási rajongókkal szemközt, mint a nazarénusok, kik
képesek hitelveikért maglyára menni, nem tanácsos erő-

szakhoz folyamodni. Szerinte, nem kell ugyan üldözni
az atyafiakat, de ignorálni sem szabad. Legcélszerűbb
volna intézkedni, hogy vándor apostolaik útlevelet ne
kapjanak.
Balogh Ferenc úgy nyilatkozik, hogy mindenekelőtt ismerni kellene azt az ellenfelet, melylyel szemben
föl akarunk lépni. Részéről még máig sem tudott biztos tudomást szerezni afifelől, vájjon a nazarénusok és
baptisták felekezete azonos-e ? Ezt kellene mindenekelőtt kikutatni, mert ha a nazarénusok azonosok a baptistákkal : nagy a veszély egyházunkra nézve. Minek
bizonyságául rövid, de alapos történelmi ismertetésben
adja elő, hogy a baptistak ugy az amerikai EgyesültÁllamokban, mint Angliában aránylag csekély idő lefolyása alatt rendkívül nagy foglalásokat tettek a
hivők körében.
Celder Márton, ügyes rögtönzetben azonnal válaszolt előtte szóló aggalyaira. O is tanulmányozta a
fennforgó ügyet, s úgy tapasztalta, hogy a két felekezet azonos. Már most az a kérdés, hogy küzdjünk e
kétfejű hydra ellen. Szóló, legcéliranyosabbnak tartja,
ha a lelkipásztori gondozás szélesebben kiterjesztetik,
ha a lelkészek nem vonulnak vissza a néptől, hanem
erintkeznek vele, hogy hitében megerősítsék. Positiv
indítványa oda megy ki, hogy kerestessék meg a bibliaterjesztő társulat, hogy nazarenusoknak elárusitásra
ne adjon bibliát, mert e rajongók rendesen, mint bibliaárusok mennek a nép közé s mint ilyenek terjesztik az
uj hitelveket. Ellensúlyozásul olcsó és a hitéletre javitólag
ható műveket kell terjeszteni a nép között.
Celderrel szemben Szabó János békés-bánáti esperes
constatalja, hogy a nazarénus és baptista nem egy. A
nazarénus szó szerint értelmezvén a biblia ezen mondatát:
»a betű öl 4 , gyermekeit nem iskoláztatja, neki tudomány
nem kell. Ilyen egyénekkel van dolgunk. Szerinte beteges állapot ez, még pedig, valljuk meg, a ref. egyház
beteges állapota. Egyházi szervezetünk hibás, ezen kell
segíteni. A kormány segítségét igénybe venni kívánja,
de nem óhajtja, hogy üldöztessenek a nazarénusok.
Annyi bizonyos, hogy mindent meg kell tennünk ellenük,
mert tapasztalatai nyomán bízvást állíthatja, hogy a nazarénus a csaladnak, államnak és társadalomnak egyarant
ellensége.
A tárgyhoz szóltak még ezenkívül Körösi Sándor,
továbbá Lukács Ödön, ki az államsegélyt igénybe venni
nem kívánja, s végül Horthy, ki indítványát elfogadásra
ajánlja. Ekkor püspök úr kijelenti, hogy megvilágítva
látván a tárgyat minden oldalról, azt gondolja, hogy
szavazhatunk fölötte. E nyilatkozat az idő előhaladottsága miatt tetszéssel fogadtatott. Azonban még fölszólalt
Gaal Mihály, a böszörményi egyház képviselője, ki
mielőtt az ügy felett megejtetnék a szavazás, szeretné
tudni, hogy az egyes egyházak képviselőinek van-e
szavazati joguk. Mire vonatkozólag Tóth Sámuel egyházkerületi főjegyző felvilágosítja, hogy nincs. E kérdésben csak az egyházmegyék képviselői szavazhatnak.

E kijelentés, néhány jelenvolt egyházi képviselő neheztelését vonta maga után.
A szavazás eredménye az lőn, hogy kimondatott,
miszerint az egyházkerület a nazarénusok ellenében,
kormánysegítségért nem folyamodik.
(Vége következik).

Bogi A.

A szatmári ref. egyházmegye gyűlése.
A szatmári ref. egyházmegye tavaszi gyűlését
Szatmáron március 18-kán tartotta meg. A gyűlés megnyitása után Kiss Áron esperes úr nagy figyelemmel
és kiváló gonddal szerkesztett esperesi jelentését olvasta
fel, melyből a fontosabb és nemesebb mozzanatokat a
következőkben van szerencsém a lapok olvasó közönségének tudomására hozni:
A szatmari egyházmegye népessége az 1879-dik
év végével összesen : 44.773 lélek volt. Született annak
kebelében 856 törvényes fi, 847 törvényes leány, 88
hazasságon kivüli fi, 76 hazassagon kivuli leány ; halva
született 22 fi, 7 leány ; összesen született 966 fi, 930
leány, együtt fiuk és leányok összesen 1896-án. Áttértek ref. egyhazunkba 8 férfi, 15 nö, összesen 23-an.
Tőlünk mas hitfelekezetbe léptek 1 férfi, 1 nő, összes.
2-en. Meghaltak: 801 fi, 718 nő, összesen 1519-en. És
igy átalanos szaporodás születés utján 377 lélek, áttérés
folytán 21 lélek, összesen 398. Házasult az egyházm.
kebelében 429 református par, 27 vegyes hazasságra
lépő par, kik közül nálunk esküdt 24, más felekezetűeknél 3 p á r ; és így a házasok összes szama volt 456
pár ; 23 pár visszás házas közül lelkésze előtt kibékült
11 p a r ; törvényesen elvalt 12. Nyilvánosságra jött vadházasságok száma 66. Szertartás nélkül temetkező nem
volt egy sem. Az egyházakat jelenleg vezeti 65 rendes
lelkész, 67 gondnok. Segédlelkészek száma 7.
Az egyházak valláserkölcsi életét illetőleg, habár
a buzgóságnak hajdan fellobogott erős lángjával épen
nem dicsekedhetünk, népünk még e tekintetben, Istennek hála, türhetőleg viseli magát, a sok hitlenkedő rosz
példái még nem vettek rajta erőt. A vasárnapok és
ünnepek mindenik egyházban megületnek ; noha a templom-gyakorlók és úrvacsorájával élők száma néhol
csökkent. Istenkáromlásért csak egy, valamint ünneprontásért is csak egy egyén volt az év folytán megbüntetve.
Polgári büntetés ala esett részint verekedés — részint
lopás — részint más apróbb kihágásokért 23 egyén.
Hitelveinkkel ellenkező szokások s babonák nem tapasztaltattak sehol. A mult időkre visszatekintőleg a ref.
lakosok számat leginkább kiköltözés folytán fogyni állíttatik 6 egyházban, de 61 anya- és társ-egyházunkban
emelkedőben van az.
Az anyagi allapotot tekintve megnyugtatólag jelezhető, hogy a gyülekezetek ingatlan birtokai még
eddig mindenütt csonkitatlanul megvannak.
E nehéz idő nyomása alatt a szegény gyiilekeze-

tek és hívek közül az 1879-ik évben kegyes adományozásokat a következők tettek :
Az atyai egyhaznak egyik közrendű földmives, de
példás buzgóságu tagja Pap László és neje Diószegi
Zsuzsánna egyházának minden feltétel nélkül 50 köböl
búzát adott, mit a gondnok azonnal kezelése ala is vett.
Tisza-Becsen Hady Zsigmondné Fekete Borbala
az ur asztalára egy felső díszes teritőt, Kanya Lajosné
Fekete Rosália egy csinos kék alsó teritő szőnyeget
adott.
A csahold égett egyház néhány tagja az iskolára
80 forintot ajanlott.
Császlóban b. e. Guthy Julianna Eőri Jozsefné aszszonyság 80 forintot hagyott egyhazának.
Csekében a közbirtokosság királyi kisebb haszonvételéből három évre kihatólag évenként 100 forintot
ajánlott fel az egyház segélyére.
Csengerben Majer Salamon izraelitának magyar
nemességgel lett megajándékoztatasa alkalmaból a csengeri iskolákra tett alapítványa egy részének kamatául a
ref. iskolák felszerelésére 48 forintot utalvanyoztatott.
A géberjéni ref. egyháznak Jékey Mór róm. kath.
alispan ur egy díszes tornyostemplom rajzot készíttetett, s annak felépítésében leendő munkás részvétét
felajánlotta.
Fehér-Gyarmaton Gacsalyi Lajos jarásbiró űr az
orgonát saját költségén kijavítatta.
Györgyteleken Németh Lajosné asszonyság az űr
asztalara egy díszes béllelt fejér selyem kendőt adott.
A gyügyei kisded egyház tagjai egyhazuknak kézi
munkájukkal ez évben 115 irtot kerestek.
Kocsordon Katona Sándor egyháztag 15 frt készpénzt adott az egyháznak.
Kömörőben Kópis Dániel 8 hold földet oly feltétel alatt hagyott az egyháznak, hogy azt az özvegye
holtáig haszonélvezhesse, és akkor az egyház teljes
joggal birtokába vehesse. Ugyanott Ferency István
nyugalmazott tanitó az úrasztalához szükségelt bor
beszerzésére pénzalapul 80 frtot hagyott.
A szatmárnémeti egyhazban Katona Ferenc egyháztanácsos az egyház részére 200 frtot oly móddal
hagyományozott, hogy az összeg az ő özvegyének halala után fizettessék ki megmaradó javaiból az egyháznak. Ott a szegény tanulók ruha és könyv segélyezési
alaptőkéje az egyházi évben 114 frttal növekedett, és
ez alapból 20 szegény tanuló gyámolíttatott. Ugyanott
a lelkész több egyháztanácsos segédletével 140 frt
készpénzt, 8 hektoliter tengerit gyűjtött a szegény árva
tanulók és a szatmári tápintézetnek.
Panyola templomi szószékre kebelében 100 frtot
gyűjtött, Kiss József biró pedig a koronára ugyananynyit adott.
Rápolt uj lelkészi lakát mar fedél ala vette.
Ricsén gróf Hadik Barkócy Ilona ő méltósága
mint ottani földbirtokos, bár más felekezetű, 100 frtot
adott a népiskola építésére.

E szatmari egyház,
a) Nőnöveldéjét ez évben 30 frt rendkívüli segélyben részesité, s annak közestély tartással is 760 frtot
gyűjtött, sőt 14 évre kihatólag 320 frt évi segély fizetésére kötelezte magát, hogy abból az intézet adóssagait
törleszthesse.
b) Gymnasiuma tapintézetére sajat pénztárából
200 frtot adott, a hívekről e célra gyűjtött alap kamatat 70 frtba rendeltetése helyére fordította ; sőt a városi
pénztar is a tápintézetet 60 frttal gyámolítottá.
c) Az 1878. évben elhalt Kovács Lőrinc 100 frt
hagyománya az egyház részére már befizettetett, és takarékpénztáriig külön kezeltetik.
d) Az egyházi pénztar a gymnasiumi épület javitasához 180 frttal járult.
e) Ez egyház az egyh. kerületi középiskolai tanar
egyesületbe is 56 frttal alapító-tagul belépett.
f) Szegény sorsú elemi iskolásainak könyvvel ellátására, ruhávali segélyezésére 80 frtot adott.
g) Özvegy Fárizs Áron tanítónő gyermekei könyvvel ellatásara is 10 frtot adott.
h) Elemi iskolái szamara asvanygyűjteményt s
ahhoz való szekrényt szerzett.
i) A varostól ujabban nyert temetőhely potlékot
97 frt 67 kr. költséggel bekerítette.
k) Temploma fedélzetének kijavítására 1166 frt
10 krt., aljának vízhatlan mészszeli kijavítására 115 frt,
belső szélfogó ajtajaira 550 frtot költött.
1) E templom javítási munkalatokra önkéntes adománynyal gyűlt a hívektől 579 frt 6 kr.; egyházi közgyűlése hatarozata folytán pedig a jeles templomi épületnek teljes jókarba helyezésére az 1879. évi polgári
adó arányahoz képest f. év. okt. i-jéig 2000 frt fog az
egyháztagoktól beszedetni.
A komlódtótfalusi egyház tagjai földárja miatt
megbomlodozott parokh. épületeinek kijavításához 100 ft.
adományokkal járultak.
Tyúkodon Farkas Benedek lelkész, s neje Szalay
Etelka asszony az űrasztalára egy 180 frt értékű arany,
nyal hímzett meggyszin bársonyteritőt ajándékozott.
A vetési egyház ódon temploma kijavítására Sturzuj épitészszel 1 500 forintban szerződést kötött; a parokhián jelentékeny javításokat tett. Ott a néhai Kovács
László által hagyományozott 100 frt az egyház pénztárába ez évben befolyt.
Az 1879-ik év folyamán ezek voltak a nevezetesebb
adományozások ; mindezek tehát élő bizonyságai annak,
hogy az ősi vallásos buzgalom tüze még nem aludt ki
egészen a hívek kebelében. Azonban ezeken kivül említésre méltó még az is, hogy az egyházmegye gyülekezetei részint kötelezett tartozas, részint kegyadományképen, külömböző címeken 3211 frt 32 krajcart fizettek,
mely összegből a szegedi vizkarosult egyhaznak és belhivatalnokoknak külömböző útakon 335 frt 14 krajcár
küldetett.
Egyházmegyénk népiskolai, a mostoha körűimé-

nyek között, melyekkel jelenben küzdenek, főrészben
csak tűrhető előmenetelt mutattak. 67 egyházunkban 89
tanító működik, kik közül okleveles 21, igazolvanynyal
ellátott 41, mint lelkész képesittetett 14, képezdei bizonyítványa van 3-nak ; a törvény értelmében nincs képesítve 10. Rendes tanító köztük 75, ideiglenes 14. Hat
osztályt tanít 7, öt osztályt 16, négy osztályt 23, három
osztályt 9, két osztályt 18, egy osztályt 11. Egymáshoz
viszonyítva kitűnő előmenetellel tanít 18, jeles 17, jó 22,
elegendő 31, nem elegendő 1. A tantervet kisebb-nagyobb
sikerrel mindnyájan figyelemben tarjak.
Iskolaépület van 73 ; tanterem bennök 88 ; ezek
közül törvényszerű 49, tűrhető 29, tarthatatlan 5 épület
és bérház 5. Kellőleg fel van szerelve 36, hiányosan 49,
felszereletlen 3. Tanköteles gyermekek szama 6—12
évig összesen 4750 ; ezek közül iskolaba jar 3885 gyermek, iskolába nem jar 394 ; az iskolát 12 év betöltése
előtt elhagyta 271 gyermek. Az iskolamulasztás az 53
egyházban sok, 12 egyházban kevés, 2-ben nem volt
semmi.
Az egyházak közül folyvást szomorú helyzetben
van a romboló Tisza és Szamos folyók pusztítása miatt
a több kisebb-nagyobb mértékben sokszor szorongatott
vízparti egyhazak felett a tiszabecsi, hol a Tisza most
a régi templom és belhivatalnoki telkek helyén foly, s
mar-már maholnap a tanitói telek utolsó maradvanyát
is elhordja ; továbbá a füljpösi, hol a még fel sem épülhetett templom tövébe tör már a Szamos árja: és a
keéri, hol e folyó nemcsak a templomot, hanem az
egyház száraz maimat, s véghoszszant tanitói telkét,
iskoláját maholnap menthetetlenül elsepri. A tiszabecsi
egyház ugyan csak ki fog vonulhatni iskolájával egy
tavolabbi pázsit telkére, de a fülpösi és keéri egyházak
öntehetetlenül kiáltanak az egyházmegyei hatósághoz,
hogy az kérelmezzen mellettök, és eszközölje hatósági
segélylyel leendő megmentetését egyházi telkeik és épületeiknek.
íme eddig az esperesi jelentés, mely elég hű képét
adja egyházmegyénk szellemi és anyagi allapotának.
Kai ós Péter,
egyh. m. jegyző.

A belső-somogyi ref. egyházmegye állapota.
— Esperesi jelentés. —

Gyülekezeteink vallás-erkölcsi élete, nem allithatom
hogy sülyedtebb, mint múlt esperesi jelentésemben jeleztem volt, ámde azt sem, hogy emelkedettebb.
Az isteni tiszteletek mindenütt megtartatnak; a
kegyszerek kiszolgaltainak, a szülöttek, esketendők, halottak, confirmándusok körüli egyházi szolgalatok teljesíttetnek ; a hivek altalaban járnak templomba, azonban
17 gyülekezetből egy-két templomkerülő is jelentetett.
Ns.-Dédről azonban nagyobb, Galambokról pedig megdöbbentő sokasagban, miután vagy 50 család van, a
melynek egyes tagjai nem, s mintegy 10—12 csalad,
melynek egy tagja sem jar templomba.

Dacára a megyei hatóság m. évi intézkedésének'
az ünnepi s vasárnapi mezei nyilvános közmunkák és
terhes szekerezések sem szünetelnek, különösen : Viszló,
Zádor, Dombó, Béc, Hatvan, R. Újlak, Visonta és Ötvös
Kónyiban a nép részéről történik ünneprontás. Gy .-Mellék,
M. Újfalu, Zádor, N. Dobsza, Pata, M. Egeres, Aszaló,
Orci, K. Kovácsi, R. Sz.-Király, Lábod, N. Korpád,
Bolhás és Csurgón pedig a kenyérszükség altal nem
hajtott urodalmak részéről mutattatik rosz példa, sőt
N.-Bajomban a községi hatóság altal, a mennyiben az
elöljárói, sőt községi képviseleti gyűlések rendesen vasarnapokon tartatnak; Darányban pedig, épen virágvasarnap d. e. isteni tisztelet idejére tétetett a hadsereg szükségleti lóbemutatás s ugyancsak vasárnapra
rendeltettek be Szigetvárra, összeszámítás végett, a
boszniai fuvarosok maga a szolgabirói hivatal által, a
mit a darányi presbyterium fajdalommal jelentett be;
N.-Egresen pedig, a törvény s megyei szabályrendeletek
kigunyolására, a kaposvári szolgabíró ur, 5 egymásutáni
vasárnapon, jó időjárás mellett a bérlő altal tétetett
gabna és széna takarodásért, a gyűl. presbyt. altal feljelentett Freystádter Antal urat, csak 5 frtra bírságolta
azon visszás indokból, mivel nevezett bérlő előbb már
egy más községben tett vasárnapi közmunkáltatásért
25 frtra lett megbírságolva.
Múlt évi jelentésemben is érintettem a vadházasok
nagy számát egyházmegyénkben. A táblázatos kimutatás
szerint 40 gyülekezet nem ment e ráksebtől s vannak
gyülekezetek, a hol 5—6—10, sőt 14-re megy azok
száma és az egész összeg 127-re; az illetők előbbi törvényes viszonyaikból származott 118 gyermekkel s 119
törvénytelen gyermekkel. Megjegyzem még, hogy a
vadházaságból 45 vegyes vallásfelekezetüek közötti
viszony ; 74 olyan, a hol a létező viszony törvényesitésének mi akadalya sincs; 53 olyan, a mit előbb válópernek kellene megelőznie; 68 olyan, a hol a felek mi
lépést sem szándékozván tenni, a hatóság közbelépése
szükséges. S miután az e bajnak megszüntetésére m.
évben kitűzött záros határida minden eredmény nélkül
telt el: kérem a közgyűlést a körülményeknek megfelelő erélyes intézkedések megtételére.
Még égetőbb sebe ennél egyházmegyénk valláserkölcsi életének, csakis a közigazgatas figyelmetlensége
s az egészség-rendőri viszonyoknak teljes elhanyagolása
a körorvosi intézménynek életrevalótlansága miatt létezhető azon allapot, miszerint számos helyt, cigány aszszonyok s más kenő nők valóságos néppusztitó, nemzetÖlő kenyérkeresettel, magzat elhajtással foglalkozva, a
közerkölcsiséget alapjaban mételyezik meg, s nemzeti
szerencsétlenségünk azon egyik legfőbbikét, hogy az
annyi idegen faj közé beékelt rokontalan magyar, épen
számgyengeségénél fogva van, ellenséges fajok altal
prédául kiszemelve, belül emésztő méregkint ténylegesen fokozzák; elterjedve levén népünknél azon bal,
azon léha aristocratikus fogalom, hogy a sok gyermek
szerencsétlensége a csaladnak ; holott a jol nevelt erő-

teljes munkaképes gyermekek, inkább erősségei annak
s egyedüli biztosíték, hogy az ezred éves haza följe, a
jövő ezredéven át is, a magyar faj kezében maradjon.
Gyülekezeteink anyagilag haladtak, amennyiben
Viszló, Hobol, Béc, Szenna, Sz. Benedek, M. Egres,
Hencse, M. Lad, Beleg, Gy. Mellék, Szörény, Zádor,
és Kutas a múlt évben takarék magtárt alapítottak;
Hobol, Dombó, K. Dobsza, .Sz.-Benedek pedig Beleg
követésre méltó példájára, a jövő terheinek könnyebben
hordozhatása végett tőkegyűjtésre határozták el magokat ; Viszló, Nemeske-Tamási, Kisasszond, M. Egres,
Pata, Kalmancsa, Molvány, Zs. Kisfalud, Sz. Benedek,
Ujnép, Visonta, Lábod, Kutas, Csurgó, Inke, Ns. Déd,
M. Lad, Pacca, illetőleg ennek részére, helybeli tanitó
Józan Benedek ur 3 évre, középületeiket az egyházkerület által kötött szerződés alapján tűz ellen biztosították ; a miből kitűnik, hogy a középületek tűz ellen
biztosítási eszméje szépen terjed, mert míg a múlt évben
ime 19. újjal szaporodott a biztosító gyülekezeteknek
száma; ámde nagyobb része középületeinknek még
mindig biztosítatlan, sőt vannak a kik annyira elfogultak e ker. elv, t. i. az egymás terhének hordozásán
alapuló eszme ellen, hogy Isten ellen való tusakodásnak
tekintve a biztosítást, az eszme valósulása ellen munkál- ;
nak gyülekezetükben, holott inkább 1—2 fortot adni ki
évente azért, hogy abból a netán szerencsétlenült s ily
intézkedés nélkül teljes segélyt sohsem nyerő gyülekezetek kiemeltessenek hamvaikból, mintsem az I—2 forint megtakarításával ezreket, sőt esetleg gyülekezetek
végromlását is kockáztatni.
Nem volna-e azonban iidvösebb, akár az I-ső m.,
akar más szilárd társulattal való szerződés helyett, minthogy egy év múlva lejár a kerület szerződése, egyetemes prot., avagy csak a kerületi, vagy egyházmegyénk
saját domesticai céljaira, az önbiztositás elvét valósítani
meg ? fontos kérdés, melynek megbeszélése kívánatos.
Egyháztársadalmi
életünkről sokkal kedvezőbb jelentést tehetek mint a múlt évben.
Lelkészi köreink megmozdultak. A szigetvidéki
kör Sziics Mihály lelkész atyafi vendégszerető házánál,
hivatásának megfelelőleg gyakorlati kérdések megoldásával s néhány egyhm. közügygyei foglalkozott, s a
köri könyvtárt alapította meg ; testületileg tagul lépvén
be az Isten őskijelentését kultiváló magyar természettani
társulatba ; a kaposvárvidéki kör Hetesen tartotta összejövetelét, melyen elnökül Halka Sámuel lemondása folytán, megválasztotta Gál Dénes, és Szikszai Ödön lemondása után jegyzőül ifj. Mozsonyi Sándor lelkészeket s
vitatta a jelen gyűlés főbb tárgyait; belépett a m. kir.
természettani tarsulatba s megalapította olvasókönyvtá
r á t ; nem kétlem, hogy a csurgó vidéki kör is megtartotta szokásos értekezletét, miután e jelen gyűlés főbb
tárgyait 14 nappal előzőleg közöltem a körök elnökeivel, azok megvitathatása szempontjából.
Vajha lelkészi köreink ne felednék, hogy az ő aktivitásuktól függ pezsgő életelevenséget gerjeszteni, a

vallás-erkölcsi életetet nemesbíteni, a tudomány iránti
vágyat fokozni egyházmegyénkben, az egyházmegyéket
pedig egy testté fűzni össze közös célra s e szempontból megkeresnék a helyes utat a testvér egyházmegyék
köreivel organikus összeköttetésre is. Gyülekezeteinkben
is emelkedik az egyháztarsadalmi kötelezettség érzete.
Pata bajai már-már elintézvék; K.-Mérő beterjesztette
uj lelkészlaka, Udvarhely szinte uj lelkészlaka, iskolájának pedig átalakítási tervét.
Irattárait berendezte összesen 39 gyülekezet, figyelmen kivül hagyta tehát 42 gyülekezet, s miután annak,
hogy gyülekezeteink administratiójaban a rend és pontosság meghonosuljon, egyik kelléke, hogy a lelkész
közvetlen kezelése alattiak rendben legyenek : kérem a
meg nem nevezett ekklézsiakkal szemben, szigorúbb
rendszabály alkalmazását. S minthogy a gyülekezetekben létező bajokat az évente egyszer megjelenő k. visita
ritkán orvosolhatja, ennek eltávozásával pedig, mivel a
bajok leginkább tétlenségből, gondatlanságból származnak,
feledékenységbe szokott merülni a visita intézkedése,
mi aztán az egyházlátogatást üres formasággá sűlyeszti.

A gyülekezetek anya-, jegyző- és számlakönyveit,
összesen egypár száz — hitelesitettem, a számadásokat
több helyütt rendbe hoztam, a kötvényeket a biztonsági
igényeknek megfelelő kellékekkel t. i. nagyobb összegeknél betáblázás, kisebbeknél két kezessel s az aláírások hitelessége szempontjából előttemezésekkel láttattam el s a hátralék kamatokat tőkésítettem ; van azonban néhány elvesztett összeg is, melyre nézve az egyházmegye intézkedése lesz a felelőséggel tartozó kezelők
' ellenében kikérve.
Vegyes házasság köttetett 16. Áttérés hozzánk
összesen 3 ; ellenben kitérés tőlünk összesen 7 történt.
A dijlapi tartozásoknak a ker. szab. rend. értelmében az elöljáróság által leendő beszedése mindenütt
megígértetett, részben teljesíttetett is, több helyt azonban magokat a lelkészeket kelle figyelmeztetnem, a felsőbb rendeletnek úgy erkölcsi értéke-, mint kötelező
voltára.
Munkaváltás tárgyában több gyülekezet szerződést
küldött be, pedig a megváltás előnyeit belatva, az ügy
előkészítést igénylő körülményeire hivatkoztak, általában
pedig meg volt a mozgalomnak azon haszna, hogy a
gyülekezetek kezdik belátni, annak a közteher viselés
igazságosabb megosztására, a munka értékének emelésére, a tanitó és hallgató elem közötti jó viszony megőrzésére célzó erkölcsi irányát ; valamint felfogtak a
gyülekezetek azt is, hogy vagy megfelelő jó munka,
vagy megváltás alternatívája elé jutottak s így a hol a
megváltásra nem mutatkozik hajlam, vagy hiányzik a
kedvező körülmény, ott is egyhazmegyeszerte megígértetett az idejéni jó és pontos munkateljesítés.
A megyei bizottságnak, a halotti torok beszöntetése tárgyában a mult év őszén ismételten hozott határozatára, miről a birók kevés helyen tudtak, annak
anyagi, vallás erkölcsi, egészségi előnyeire, mindenütt

figyelmeztettem a gyülekezeteket; helyessége beismerte- választott tanár állomását elfoglalta ; előadásaikat, valatett ; egyházmegyénk e vidékének értelmes előljarósága mint a többieket is, t. segédgondnok úrral s Máté Lajos
pedig társadalmi utoni beszüntetését keresztül vinni ha- bizottsági taggal együtt, megtekintettük s működésüket
tározott Ígéretet is tett, sőt R. Sz. Királyon már 3 éve reményre jogositónak találtuk ; részt vettünk a Fleischönként elhatároztatott beszüntetése ; Szóban pedig be is hacker tanár úr által alakított önképző kör gyűlésében
szüntetettnek van nyilvánítva, mely elhatározásnak ha is. Igazgató tanár úrral megtekintettem a tanulók szálcsak anyagi értékét vesszük is számba, egyházmegye- lásaikat is : több rend és tisztaság jelével találkoztam s
úgy össsezsufolva, mint a m. évben s az egyházmegyészerte 1367 halotti torra csak 10—20 frttal véve is fel,
nek a szállásokra vonatkozó rendszabályát csak a tanár
15—30 ezer forint évi megtakarítást eredményez.
Népiskolánkról a tanügyi biz. elnök tiszte levén urak néhánya nem respectálja. — Az alumnísták étketüzetes jelentést terjeszteni be, én csak annyiban szólok, zését kielégítőnek talaltuk.
Curgó községe az állami tanítóképezde tárgyában
a mennyiben mindazon iskolákat megtekintve, a melyek
kötött szerződés foganatosítása végett egész erélylyel
megvizsgálásahoz időm volt s így atalános áttekintést
nyerve, mondhatom, hogy a tantermek tisztábban tar- odaműködik, hogy már ezen év uj tanszakára, uj helyiségébe költözhessék át a képezde: ennélfogva beállott
tatnak, hogy kivéve a biralaton aluliakat, a taneredmény
tekintetében is, némi javulás mutatkozik ; azonban a annak szüksége is, hogy a vallás és közoktatásügyi
fogalmazásra, a szépirasra, az Írásgyakorlatok átnézésére, ministeriumnak ez egyházmegyével kötött szerződésére
az értelem fejlesztésére, egykét tavai is kiemelt iskolát vonatkozó nyilatkozata már e gyűlésen megbeszéltessék,
kivéve, alig van gond. Az ismétlő iskolák is átalában hogy az egyházmegyei gyűlésen a szerződés is felbonfelállitvák s ezek közül különösen ki kell emelném Barla tathassák.
Körmendy Sándor,
Szabó József lelkésznek, a visontai ismétlő vallásoktatásesperes.
bani elismerésre méltó ügybuzgalma szép eredményét.
Az iskolamulasztás felényire szállt, különösen a szigetvári, n. atádi, és csurgói járásokban, a mennyiben mig
a mult évben 47 községi biró semmi bírságolást nem
tett, jelenleg csak 26 találtatott, többé-kevésbé kötelességét mulasztónak.
É s
I S K O L A .
A kaposvári járásban egyetlen biró sem büntetett
mulasztókat, minélfogva ezen járás egymaga ép annyi
.A. p r ó s á g o k kötelesség mulasztó birót tüntet fel, mint a többi szolA katholikus hittérítő társulat, mely csaknem mingabírói járásbeli gyülekezetek községi birói s e körülden kath. missiót magába ölel s melynek központja
ményből kitűnik, hogy a kaposvári szolgabiróság annyira
Rómában van, a lefolyt 1879 évben 6 millió francot
elhanyagolja e tekintetbeni kötelességét, hogy még a
kapott, melynek legnagyobb része India és China mistöbbi járásokból felemlített birók csak többé-kevésbé,
siójára fordíttatott.
az e járásbeliek teljes mérvű mulasztóknak tűnnek fel.
A protestáns hittérítésre ötször ennyinél is több
Figyelmem tárgyává tettem can. visita alkalmával
fordíttatik, mert ennek múlt évi budgetje meghaladta
az iskolatermek minőségüket is, s tapasztalva, hogy mily
a 32 milliót.
számos szűk, sötét, alacsony s így egészségtelen s
a tanügy érdekeinek sem megfelelő tanterem van
Hír szerint a Chinában pusztított éhségnek 7—8
egyházmegyénkben, mint, hogy csak a kirívóbbakat millió ember lett aldozata.
említsem: Viszlón, Csertőn, Bürüsön, Tamási, Zádor, |
45Kálmáncsa, Béc, Orci, M. Atád, M. Egres, Hetes, Csoknya,
Közelebbi kiszámítás szerint a földnek 1439 millió
Jád, Udvarhelyen, s hogy a teljesen használhatatlan, sőt lakosa van. 8 millió izraelita ; 371 millió keresztyén ;
botrányos allapotban levőt ki ne hagyjam : Galambokon
103 m. musulmán; 139 m. indus; 483 m. buddhista.
megtettem a figyelmeztetést, azonban csak 4—5 helyt A többi fetista s nem igen ismert vallások követője.
talalván, azóta már el is mosódott viszhangra, kérem a
t. közgyűlés célhoz vezető intézkedését. — MegtekinA quákkerek száma az egész világon 89.000.
tettem a merenyei s gy. melléki községi iskolákat is,
15000 Angliában, 67000 az Egyesült-államokban, 4000
hitsorsos tanoncaink értelmi és vallásiakbani taníttatások, Irlandban és 3000 széllyelszórtan Svéd és Norvégiában,
szempontjából, fajdalom, nincs mit mondani e gazdátlan Franciaországban, Ausztraliaban s Amerika tartomáiskolákról. — Néhány faiskolát is megtekintettem. Ki- nyaiban.
*
válóbbak az illető tanitó kezelése alatt a visontai, melyért Vecsei Sándor tanitó a n.-atádi gazd. egylet által
A »zsidó hitterjesztő társulat® szerint, melynek
50 frttal jutalmaztatott; a r. sz. királyi a kis- és nagy székhelye Berlinben van, a föld kerekségén 7—8 millió
dobszai, a kadarkűti és lábodi.
zsidó van ; az az csaknem annyi, mind Dávid dicsőséges
Es most áttérek a csurgói gymnasiumra. A két uj i uralkodásakor.

KÜLFÖLDI

EGYHÁZ

Európában 5 millió; Ázsiában 200,000; Afrikában
800.000 ; Amerikában egy millió 500.000 (?)
Oroszországban van Európából legtöbb, 2. 621.000,
ezután következik Ausztria-Magyarország 1. 375,000.
Németországban 512.000; Angliában 50.000 ; Franciaországban 49.000 ; Olaszországban 35.000.
Spanyolországban és Portugalliában két ezertől
4000-ig, Svédországban 1800; Norvégiában 25.
Berlinben van 45000; csaknem annyi, mint egész
Franciaországban.
Indiában van 20.000; Palestinában 25.000. Jeruzsálemben ők vannak többségben, 13.500; mert a musulmánok száma ott csak 7000, keresztyéneké 5000.
Érdekes volna tudni, hogy hany köziilök kereskedő,
hány a mesterember; hány a földmives, és hány. . .
az igaz izraelita 1 . . . .
XIII. Leóról eleinte az volt a hír, hogy igen mérsékelt szellemű pápa leend. Ugy látszik azonban, hogy
türelme — legalább Rómában — nem bír a protestánsokra kiterjedni. A böjti predikátiókat tartott barátokhoz
így szólott: Intsétek kivált a szülőket, hogy gyermekeiket szerfelett távol tartsák a protestáns iskolák mételyező
levegőjétől, melyek itt, Rómában, nagyon szaporodnak
a katholikus hit világos kárára s a lelkek bizonyos megrontására.
»Hát bizony a protestáns iskolaba jaró gyerek,
az ő szavára sem eszi meg ember korában az andocsi
szénát. *
Míg a muszkák hivatalos tekintélylyel protegálják
a vutki fogyasztást, addig az angolok Londonban és
több nagy városban mértékletességi kávéházakat nyitottak, melyekben csak theát, kávét, chokoládot árulnak ;
s kizáratott minden alcohol tartalmú ital mérése.
»Bizony nálunk sem ártana szigorúbb rendszabályokat alkalmazni a fuchsinos borok s spiritusos pálinkák
gyártóira s elárúsítóira; s mint életbiztonság elleni
merénylőket állítani a fegyelmi törvényszék elé.(<

Ilyen teremtései is vannak az Istennek. Az angol
orthodoxok lapja a Chr. Herold egyik számában azt
erőlködik kimutatni, hogy az Irlandban jelenleg létező
válságot már Ezechiel és Dániel próféták megjósolták,
valamint azt is, hogy a valsag teljes különszakadással
fog végződni, s hogy Irland megszűnik az Egy Királyság része lenne.
A másik számában meg fájdalommal jelenti, hogy
a földre nagy szomorúság következik ; nevezetesen Mihály arkangyal és a sátán összekaptak az égben: de
Mihály erősebb levén a sátánnál, ezt az égből a földre
taszítja le, ki itt rettenetes zavart idézend elő a hivek
között.
De ime milyen e vaskor hitetlensége ! Még találkoznak lapok, melyek e jóslatból gúnyt űznek s kérdésbe

merik tenni, hogy hát ha a satan valami olyan lakatlan
szigetre talál pottyanni a hol senki sem él, akkor kik
között csinál zavart, ? vagy pedig, hát ha a tengerbe
csobban, mert a tenger nagyobb kiterjedésű a földnél,
s a hullámokba fullad? . . . . „Ne izéljetek ti modern
lapok . . . meg lesz ennek is a maga cethala.*
A Renaissance után
/letest/ I ictor,
lelkész.

IRODALOM.
Abaujmegye népoktatásának 1879. évi állapota.
Tanfelügyelői jelentés; tárgyaltatott a közig, bizottság
jan. 15-én tartott ülésében. Kassa, 26 lap. — Verédy
tanfelügyelő, ezen érdekes jelentésében előbb átalánosságban adja elő megyéje tanügyi állapotának főbb adatait, aztán részletesen, minden egyes iskola rövid leírását közli. Van a megyében 219 felekezeti. 1 községi és
1 állami iskola. 18937 tanköteles közül iskolába nem
járt 2992. Az iskolaba járók közül 9326 r. kath., 3725
ref., 1873 gör. kath., 629 izr., és 392 ág. h. vallasú;
magyar 9389, tót 5332, német 1048, ruthén 176. A
tannyelv magyar 155, magyar tót 46, magyar ruthén
10, tót 8, magyar német 2 iskolánál. Úgy látszik, hogy
a nem ritkán kézmivesekből vagy obsitos katonákból
toborzott tanítók képtelensége okozza, hogy az állam
hivatalos nyelvét több helyt, mint az alsóhutkai, hámorkassai, ósvai r. kath., a bátyoki és haraszti ág. ev., és
a kelecsényi meg komlóskai g. kath., iskolákban elégtelen eredménynyel tanították. Az iskolaépületek nagyobbrészt célszerűtlenek, faiskola, tornatér, könyvtár s. t.
efif. számos helyen csak pium desiderium. Mind a mellett
a tankeriilet, 10 évi allapotára vonatkozó és e füzethez
mellékelt adatok világosan tanúsítják, hogy Abauj-Torna
megye, valamint Kassa városanak népnevelése fokozatos haladásnak örvend : ennélfogva remélhető, hogy ha
az anyagi viszonyok jobbra fordulnak, e megye tanügyének említett hiányain segítve lesz. Az egész jelentésből könnyen kiolvasható, hogy a megye közönségében meg van a jó akarat, csak a kellő anyagi eszközök
hiányoznak.
A Franklin-társulat kiadásaban megjelentek: A
Béguni ötszáz milliója, regény. A Bounty lázadói, elbeszélés. Verne Gyula után franciaból Szász Károly. 196
lap, ára 1 frt 20 kr. — A Bégum ötszáz milliója érdekíeszítő regény, melyből gyönyörködve szerezhetünk földrajzi és természettudományi ismereteket. Egy jénai tanár
és egy francia orvos a főszereplők, kik a munka tendentiozus voltánál fogva, félreismerhetlenűl képviselői
nemzetüknek. A francia varost épít, civilizatiót terjeszt
a rengetegben ; a német ágyút fabrikál, melylyel elpusztítsa a mit a francia művelődés teremtett. A munka
ilyetén iránya mód nélkül felharagitá a pápaszemes né.

met kritikát, s a Lit. Rundschau nagy hangon hirdeti,
hogy Verne e művével eljátszotta eddig szerzett babérait. Jó volna, ha valaki elhinné! — Az izraeliták körülmetélése történeti és orvosi szempontból. Irta dr.
Ziffer Károly, gyakorló orvos Bpesten. 88 lap, ára 6o
kr. — Szerző bevezetésül a körülmetélkedés történelmét és irodalmat tárgyalja; a munka további folyamában pedig bebizonyítani törekszik, hogy az izraeliták
ama vallásos szertartása közegészségi szempontból is
hasznos, s csak azt köti ki, hogy a műtéteit mindig
orvos végezze, a mint ez külföldön már rendeletek által
is kötelezve van.

KÜLÖNFÉLÉK.
Személyi hirek. A mármaros-ugocsai e. megye
esperesévé Doktor János, segédgondnokava Várad;/ Gábor 3 évre ismét megválasztatott. — A kőrös-ladanyi
ref. egyhaztanacs a nagyobb tanitó állomásra Tóth Sándor segédlelkészt választotta meg.
* A francia ultramontánok mindenkép azt akarják elhitetni az amúgy is eléggé fölizgatott közvéleménynyel, hogy a pápa tiltakozni fog a francia kormány
márciusi decretumai ellen. Azonban XIII. Leótól oly meggondolatlan lépés, mely bizonyára nyilt viszályt idézne
elő a Vatikán és a francia .kormány közt, legkevésbé
sem várható. Maga a francia főpapság sem olyan dühös, mint a klerikális lapok állításai nyomán hinni lehetne. A roueni érsek engesztelékeny hangon emelt
szót az egyház sérthetetlen szabadsága mellett: a cambrayi
érsek pedig csak azért tartotta szükségesnek, hogy a
kongregációk elleni rendeletek ügyében felszólaljon, hogy
kijelentse, miszerint az ő egyházmegyéjének papsága
távol fog maradni minden politikai izgatástól s csupán
hivatalos kötelességét fogja teljesíteni. Maga a papa,
midőn legutóbb Deprez urat, a írancia köztársaság
szentszéki képviselőjét fogadta, nem is szólt hozzá egyenesen a kongregációk kérdéséhez. Mint a félhivatalos
>; Voce della Verita* közleményéből kivehető, XIII. Leo
a francia nagykövet előtt a szentszéknek csak azon kötelességéről szólott, hogy a kath. egyház félreismert
vagy megtámadott érdekeit megóvja és megvédje. Elődeiről reászállott magasztos küldetés ez, úgymond, melynek betöltése bizonyára dicsőségére és javára fog válni
a francia nemzetnek is, mely az egyháznak és a pápaságnak már annyi szolgálatot tett. A nyilatkozat eléggé
diplomatikus s egészen reávall XIII. Leóra; ellenséges
szándéknak azonban árnyéka sincs benne. A mi a jezsuitákat illeti, ők most is, önmagukhoz méltóan, válogatás
nélkül nyúlnak minden eszközhez, melyet a modern
állam szabad intézményei iránti olthatatlan gyűlöletük
célirányosnak tart. Rájok bizonyult, hogy iskoláik növendékeit ingerlik föl az államhatalom ellen, mint azt egy
gyermek-manifesztum mutatja, melyet a Legendre-utcai
tanodájok növendékei adtak ki. Nincs okunk szörnyűködni efféle eszközök alkalmazása fölött : önnön magát

tagadná meg a jezsuita, ha nemtelen eszközökkel nem
viaskodnék.
* Aláírási felhivás. »Eneklőkar/ avagy azoknak
a tudósoknak és sz. poétáknak életrajza, kik által a
magyarországi reformátusok most használatban levő
énekes könyvében foglalt énekek szereztettek. Összegyüjté és irta Kálmán Farkas gyüdi reform, lelkész.*
Ez alatt a cim alatt kapott e lapok szerkesztője s alólirott ez előtt néhány héttel az említett szerzőtől mintegy,
25 ív kéziratot azon megkereséssel, hogy szerezzünk ennek
kiadót, s a befolyó tiszta jövedelmet adjuk at a protestáns arva - egyletnek; maga részére a szerző hosszas
fáradozásai díjául csupán néhány példányt kötvén ki.
Megbízatásunkban eljártunk, de, mint eleve sejtők, eredménytelenül. Nem gyakorlati használatra szánt protestáns mű kiadására, kivált éppen a mai körülmények
között elvétve akad vállalkozó; és már-már a becses
kézirat visszaküldéséről gondolkodánk, midőn úgy a
protestáns irodalom mint az arva egylet ügye iránt
melegen érdeklődő Hornyánszky V. úrtól azon ajánlatot
kaptuk, hogy ha 150 előfizető vagy alairó jelentkezik
s így a kiadási költségek egyik fele legalabb biztosíttatik, kész a múvet sajtó alá bocsátani. Ezen ajanlat folytan a protestáns közönséghez s különösen a tisztelt lelkészkarhoz apellálunk. A mű 48 hazai énekszerzőnk, 5
énekforditónak, egy-két külföldi énekszerzőnek s nyolc
oly egyénnek az életrajzat tartalmazza, kik e mostani
énekeink javításával s kiadasaik körüli fáradozásaikkal
szereztek magunk érdemet. Mely életrajzok — mint ezt
a közönség a hazai egyházi lapokban közzétett mutatványokból is megítélheti, — már csak az énekeink
iránti érdekeltségnél fogva is érdekesek ; de nem kevésbé érdekesek mint számos magyar prot. egyháztörténelmi adatokat tartalmazók. Egy Budai Ézsaiás, Diószegi Sámuel, Fazekas Mihály, Földvary Mihály, Gal
András, Bilóci Horváth Ádám, Keresztesi, Lengyel, Liszkay Losoncy István, Szegedi Kiss István, Szőnyi Benjámin, Sárvári Pál stb. életrajzai azt hisszük kedves és
hasznosabb olvasmányul minden egyháza iránt érdeklődő
művelt protestánsnak. Óhajtja-e közönségünk ezen szorgalmas kutatás nyomán készült becses dolgozatot közhasznúvá tenni, avagy megengedi, hogy szerző szekrényébe elzárassék ? kérünk erre mihamarabb, legkésőbb
május hó végéig feleletet. Az előfizetési ár 80 kr. leend
egyelőre azonban csak aláírást kérünk, melyet szíveskedjenek e lapok szerkesztőjéhez avagy alólirotthoz
beküldeni Budapest 1880 April hó. — Farkas József.
* Pozsonyból irják a B—tnek : A pozsonyi evangélikus temető hajdan, még jóval kivül volt a városon.
Azóta azonban nagyon megváltoztak a körülmények. A
lakosok ugyanis friss, tiszta levegő kedvéért a hegyek
felé kezdtek építkezni s ma már az evang. temető közvetlen a város mellé, a lakóházak és a hegyekben épült
nyaralók tőszomszédságába jutott. Hogy mily ártalmas
befolyással birnak a temetők kigőzölgésüknél fogva a
közegészségre, az köztudomasu dolog. Annál ártalma-

sabb a hegy oldalán levő pozsonyi evang. temető, mert d. u. takaríttattak el.*) — Laukó Karoly kecskeméti ev. pap
a városi kutakkal összeköttetésben álló csatornák a temető s neje Stúr Ilka és gyermekeik : Vilma, Irén, Róza, Margit ;
mellett és alatt folyó hegyi vizeket veszik magukba, Nagy József s néhai Laukó Borbálától született gyerNagyon helyes intézkedés volna tehát az evang. hitköz- mekei : Károly, Mária, fájó szívvel jelentik a hű édes
ség részéről, hogy ha egy uj temető megnyitását s a anyának, napának és nagyanyanak özv. Laukó Jdnosné
mostaninak hasznalaton kivül helyezését rendelné el. Hisz szül. Clementis Susanna asszonynak f. évi ápr. 12-én
az ev. hitközség a Virágvölgyön kivül számos e célra 66-ik éves korában történt gyászos elhunytát. A boldoigen alkalmas telkekkel bir, melyek mint értesültem, gult holt teste f. hó 13-án d. u. tétetett le a sir nyugalmába,
jelenleg parlagon hevernek. A temetőben levő kápolna ; Cegléden. — Veres Bálint patkai ref. lelkész í. hó 6-án
megmaradhatna magyar templomnak, mert úgyis nagyon meghalt; temetése 8-an d. u. 2 órakor ment végbe.*). Ifj.
szomorú dolog, hogy a pozsonyi ev. hitközségnek van Urhazy Lajos. — Kiss József nagyváradi közs. isk. tanitó
német és tót temploma, magyar azonban nincs !
elhunyt. A boldogult 1832. jul. 27-én született Tasnádon,
hol
atyja, Kiss György ref. lelkész volt. Iskoláit Tasnádon
* Channing Centenary Meeting. April 7-én Anglia
és
Kolozsvárt
bevégezvén, 1853-ban Bukarestben a magyar
és Amerika unitáriusai és mas szabadelvű keresztyének
ünnepet ültek, megünnepelték Dr. Channing Ellery Vil- ref. egyház iskolájában tanítóul alkalmaztatott. Kezdetmos születése százados évfordulóját. Londonban ez ün- ben mindössze két gyermek volt a keze alatt, 10 év
nepély a St. James's Hallban tartatott meg, a mely Hall múlva azonban már 90 gyermeket tanított. 1863-ban
nagyváradi ref. tanítóul választottak meg, s e minőséLondon egyik legszebb utcajaban van. Nem elég, hogy a
gében
egész 1868-ig nagy buzgalommal működött. Neveterem magában királyilag nagyszerű, hanem azonkívül
még zászlókkal és virágokkal fel volt díszítve. Az ünne- zett évben a váradi ref. iskola községivé alakíttatván
át, ő is községi tanitó lett, s az is maradt élte végeiglen.
péi)' az általunk már közölt programm szerint, nagy
Az egyházi költészet terén is működött. Porai fölött
solemnitással ment végbe, miként ezt a Varga Dénes úr
által Londonban hozzánk beküldött Christian Life és az Kun Béla ref. lelkész tartotta a gyászbeszédet. — Görög
Inquirer apr. 10-iki számai tanúsítják. Részleteibe, tér István, a sepsi-szentgyörgyi Mikó-tanoda derék igazgatótanára, java férfikorában elhunyt. Béke hamvaikra !
szűke miatt nem bocsátkozhatunk.
* Szerkesztői üzenet t. dolgozótársainkhoz. Minden
* A ref. superintendensek a középiskolai törvényigyekv
ésünk oda irányul, hogy a mai fejlett journalistica
javaslat ügyében, a képviselőháznak benyújtandó memomagas
színvonalán alló lapot adjunk t. közönségünk kerandumot dolgoztak ki, mely mihelyt benyújtva lesz,
zébe.
Ennélfogva,
bár nagy megterheltetésiinkkel jár,
lapunkban azonnal közzététetik.
* Gyászhirek. Svehla Kálmán, Svehla Gyula és igen gyakran mellékletekkel látjuk el lapunkat, csakhogy
neje: Peck Sarolta s gyermeke; Svehla Paulín férj. a hozzánk özönlő dolgozatokat minél gyorsabban közölThébusz Janosné ; s gyermekei Svehla Mária férj. Zelenka hessük. Szűk terünk azonban még így sem bírja felGyulanés gyermeke ; úgy id. Svehla J. szomorodott szívvel ölelni a beküldött dolgozatokat. Kérjük azért szeretettel
jelentik felejthetlen atyjuk, nagyatyjuk, illetőleg testvére t. dolgozótársainkat szives elnézésre, ha cikkeiket netán
Nt. Svelila Pál érd. nógrádi alesp. és dobrocsi ev. leik. rögtön nem közölhetjük, vagy pedig csak igen megrönek apr. 12-én, élete 67-ik évében történt gyászos ki- vidítve adjuk ki.
multát.
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általános biztosító-társulatnak (Assicurazioni Generáli) Triestben,
biztosító feleinek az 1879. évben kifizetett 20,238 káresetről, összesen
tések és kárfelvételeknél jóváhagyott jutalmazásoknál s tett költségekről, 177,297 frt

5.839,791 frt 78 kr. értékben, s más egyéb, men68 kr. értékben, t e h á t összesen 6.017,089 frt 4 6 kr.

Az intézetnek alapítása óta tett káresetekérti kifizetései 135.336,752 f r t 03 krnyi összegre rúgnak 399,555 tételben.
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6.017,089 frt 46 kr.

Az 1831-ik évben alapitott Assicurazioni Generali-társulat Triesztben 4.200,000 osztrák értékű frtnyi alaptőkével
rendelkezik, mely 4000 teljes forgalomban levő 1050 frtos részvényből áll, melyre 30°/ o befizettetett, m í g a többi 70°/ 0 a részvényesek által
jótállóval ellátott adóslevél által lett biztosítva.
A legutóbbi

1878-ki

mérleg-kimutatás

szerint a különböző

biztosítási

ágazatokból

15.877,047 frt 89 kr. dijtartaléki tőkével és

I.772,356 frt 74 kr. nyeremény

tartalékalappal reneelkezik a társulat.
Az életbiztosításokból befolyt dijakból az Assicurazioni Generáli társulat, mint az emiitett mérlegből kitűnik, 14.281,587 frt
7 4 k r . díjtartalékot gyűjtött, mely ugyanazon mérleg kimutatása szerint csaknem kizárólag tehermentes ház és fekvőségek, valamint háromszoros biztos jelzálogokba van fektetve ; ezen befektetések mellett m é g több milliója van a társulatnak szilárd hitelű értékpapírok és váltókba
beruházva. —
december

A tűzkár-biztosításokra 1.538,310 frt 62 kr. díjtartalék vagyis a bevételezett készpénz dijilletékeknek 48 százaléka lett az 1877.
31-én folyamatban volt kockáztatások fedezésére visszatartva. A dijilletéki bárcák és a későbbi években behajtandó dijilletékek

II.715,212 f r t 9 9 k r t tettek ki.
Az emberi életre vonatkozó tőke és járadéki biztosításokon kivül az Assicurazioni Generáli társulat köt még biztosításokat
tűzkár esetekre, épületekazok tartalmára, terményekre, főraktárakra a szabadban,
jégkár esetekre mezőgazdasági terményeknél,

elemi károkra árúk, termények és állatoknál szárazon és vizén, tengeren és folyón való szállítások alkalmával.
Ezenfelül a társulat minden lehető könnyebbitéseket megtesz ugy a dijak, mint a bárca-feltételeknél és a károk megtérítéseinél
is, miknek készpénzbeli kifizetése pontosan eszközöltetik.
Részletes kártérítési jegyzék kimutatások kívánatra kaphatók a vezériigynükség irodájában Budapest, Dorottya-utca 10. sz.
a. a társulat épületében, valamint annak minden ügynökségénél.*)

*) Assicurazioni Generáli. A társulat mint minden évben, ugy ezúttal is közzéteszi a lefolyt üzleti ieőszakban teljesített
elemi és életbiztosítási károkért való fizetések jegyzékét. Ezen jegyzékből kitűnik, miszerint az Assicurazioni Generáli az 1879-ik évben 20,238
káreseti tételre 6 017,089 frt 46 krt adott ki. E b b ő l 1.334,716 frt 4 9 kr. esik Magyarországra, a melléktartományokkal együtt ; 1.553,277 f r t
54 kr. Ausztriára; 1.617,917 frt 78 kr. Olaszországra; 267,358 frt 4 i kr. N é m e t o r s z á g r a ; 417,644 frt 77 kr. Franciaországra; 231,6464 frt
87 kr. Nagy-Britanniára; 324,521 frt 3 9 kr. Oroszországra és 269,988 frt 13 kr. egyéb államokra. Ezen társulat 49 évi fennállása óta az öszszes üzleti ágazatokban 399,555 káreset tételre 135.336,752 frt 0 3 k r t fizetett már ki.
Felelős szérkesztő és kiadó-tulajdonos

: IDx. !3a-lla.g r i IkviEór.

D E U T S C H M.-féle művészeti intézet Budapest.

PROTESTÁNS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
E l ő f i z e t é s i dij:

SZERKESZTŐés

KI A D Ó -H 1 V A T A
VIII. ker. Máriautca 10. sz. 1. em.

Hirdetések dija:

H e l y b e n házhozhordással s v i d é k r e postai küldéssel 4 hasábos petit sor többszöri beiktatásért

L:

félévre í f r t 5 0 kr., egész évre 9 f r t . Előfizethetni minden 5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdii
kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban.
külön 3 0 kr.

T e l j e s s z á m / ú . p é l d á n y o k k a l mirLciégAzon t. előfizetők, kiknek előfizetésök
lejárt, annak megújítására felkéretnek.

A magyarországi helv. hitv. ev. egyház
Budapesten
ápril 16-án egybegyűlt fogondnokainak
és
superintendenseinek
a képviselőházhoz
intézett
kérvénye
a gymnasiumi
és reáliskolai törvényjavaslat
tárgyában.

Mélyen tisztelt képviselőház f Mióta hazánkban az alkotmányosság 1867-ben helyreállíttatott
s különösen miután 1868-ban a népiskolai törvény megalkottatott : a hazai ref. egyházban folytonosan vártuk, hogy az országgyűlés a nemzeti
közoktatás felsőbb fokozatait is törvénynyel szabályozza. Mindig éreztük, láttuk, hogy a változott
idők és viszonyok szerint a közműveltség haladásához mérve nekünk is szükséges közép- és
felső-iskoláinkat rendezni s azokban a megkívántató javításokat korszerű szervezésekkel eszközölni.
Már-már több ízben, hol az egyes egyházkerületekben, hol egyetemesen hozzá is akartunk a
reform munkájához fogni, midőn az államkormányok által előterjesztett vagy előterjeszteni igért
egy-egy törvényjavaslat mindannyiszor visszatartott,
tudván, hogy bármikép állapítsuk meg közoktatásunk szervezetét, azt több tekintetben alkalmaznunk kellend a közoktatás állami rendjéhez s
az országos törvény keretébe kell beillesztenünk.
Őszintén megvallva azt is bizalommal vártuk és
reményiettük s reményijük még ma is, hogy az
állam kormánya és törvényhozása méltányolva
azon szolgálatokat, melyeket századok óta a magyar művelődésnek iskoláinkkal tettünk, s tekintetbe véve azt, hogy jelenleg is a hazában levő
összesen 148 gymnasiumból mi tartunk fenn saját
erőnkből 29-et, sőt az ágostai evang. és az unitárius atyánkfiai által tartottakkal 59-et (és így
az összes intézeteknek jóval több mint egy harmadát), melyekbe a haza bármely vallású fiai fel-
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vétetnek: mondjuk, ezt tekintetbe véve oly felsőbb
iskolai törvényt fognak alkotni, melyben önkormányzati szabadságunkat épségben hagyják s
másfelől, midőn a kor igényeinek megfelelő mérvű
oktatást kívánnak tőlünk, egyszersmind módot,
sőt biztosítékot nyújtanak az iránt, hogy a menynyiben legjobb igyekezetünk mellett is erre anyagilag képesek nem lennénk, az állam fogja a
szükséges segítséget nyújtani.
Mind e mellett a körülményekhez képest
egyházkerületeink is saját kebelükben a lefolyt
évtized alatt több intézkedést tettek gymnasiumi
oktatásunk emelésére, valamint conventünk bizottsága mintegy másfél év előtt kezdeményezé az
egész közoktatást mind az 5 egyházkerületben
újra szervező reformmunkálatot.
A mult évben fájdalmas meglepetéssel értesültünk arról, hogy a Nagyméltóságú minisztérium
kizárólag az állami felügyelet részletes szabályozásáról akar törvényjavaslatot előterjeszteni a
nélkül, hogy egyszersmind a felügyelet tárgya,
maga az oktatás is a törvényben meghatároztatnék. Ez mindnyájunkban több okból mély aggodalmakat keltett és sok nehéz megpróbáltatásokban
megőrzött
szabadságunk
féltését ébresztette fel.
o
ö
Ezért a rendelkezésünkre állott törvényes módokon igyekeztünk a Nagyméltóságú kormányt szándékának megváltoztatására bírni.
Szorongattatásaink ugyanezen napjaiban mult
évi s e p t e m b e r - 1 0 — 13-án Debrecenben tartottconventünk arra utasította az egyház főgondnokait és püspökeit, hogy egy bizottsággá alakuljanak s egyházunk önkormányzati szabadságának,
jogai- és érdekeinek védelmére bármikor és bárhol úgy a törvényhozás tényezőinél, mint a kormánynál is minden szükséges lépést megtegyenek.
Most, midőn a közoktatásügyi miniszter úr
ő Excellentiája ismét egy törvényjavaslatot terjesztett a képviselőház elé, még pedig olyat, mely
magát az oktatás egész rendszerét is rendezni

célozza : alulírottak megbízatásunk
értelmében
összejöttünk, hogy ezen törvényjavaslatot átvizsgáljuk és a mennyire szükségesnek mutatkoznék,
egyházunk békekötéseken alapuló, törvényekben
biztosított önkormányzatának megóvása érdekéből
a kellő lépéseket megtegyük.
Miután a törvényjavaslat csakugyan több
olyan határozatot tartalmaz, a melyet önkormányzatunkra sérelmesnek és veszélyesnek látunk :
aggodalmainkat mély tisztelettel és bizodalommal
terjesztjük a t. képviselőház elé, kérelmezvén,
méltóztassék a törvényt az általunk előadott azon
elveknek megfelelő módosításokkal alkotni meg,
a melyek szerint az — meg vagyunk győződve
— hogy önkormányzatunk sérelme nélkül a magyar állam és a hazai közművelődés érdekeinek
is megfelel.
Tisztelt képviselőház! A törvényjavaslat megvizsgálásánál és megítélésénél egyházunk törvényes önkormányzatának, igazainak és a tanítás
szabadságának megóvása szempontjából, valamint
a magyar állam és a magyar nemzeti közművelődés szükségeinek és jogosult érdekeinek tekintetbe vételével a következő három alapeszméből
indulunk ki:
I., Mindig tisztelettel elismertük s ma is elismerjük az államnak, s a magyar államfőnek a
király O Felségének iskoláink irányában felelős
kormánya által gyakorlandó legfőbb felügyeleti
jogát. Az államot a dolog természeténél fogva is
megillető ezen jog világosan ki van fejezve hazai
törvényeinkben, különösen az 179% XXVI. t.
cikkben.
Ezért nem kifogásolhatjuk, ha azon törvény- ,
ben, mely magát a gymnasiumi és reáliskolai
oktatást rendezi, egyszersmind ezen felügyeleti
jog gyakorlása s annak módozata is közelebbről
megállapíttatik. Nem kifogásolhatjuk azon intézkedéseket, melyek szükségesekűl mutatkoznak
a r r a , hogy az állam kormánya megismerje s
figyelemmel kisérhesse nyilvános iskoláinkat, azokban az oktatás rendjét, menetét és eredményeit, '
valamint az igazgatást.
Ámde e főfelügyeleti jog gyakorlása egyházunk törvényes önkormányzatának veszélyes megsértése nélkül nem terjedhet ki egyébre, mint
őrködésre a felett, hogy iskoláinkban az oktatásnak a törvényben megállapított rendje, az 179%
XXVI. t. cikkben úgy mondott coordinatio literariae institutionis megtartatík-e s általában a
törvény rendeleteinek elég tétetik-e ? Minden a
mi ezen túl megy, és a mi az államkormánynak
a főfelügyelet gyakorlása címén bármiben rendelkezési jogot adna, vagy a kormány számára
általa megadható, de ép úgy meg is tagadható
engedélyezéseket tartana fenn: minden ilyen, a

mely mértékben a törvényben foglaltatnék: azon
mértékben lenne törvényes önkormányzatunknak
és szabadságunknak érzékeny csorbítása.
II., Elismerjük az állami törvényhozás azon
jogát, hogy a közoktatás ügyét az egész országra
nézve szabályozza. Nemcsak tudjuk és elismerjük,
hogy a mi szabadságainkat is biztosító 1790/1
XXVI. t. c. is kimondja, hogy a törvénynyel megállapítandó coordinatio literariae institutionis a vallás tárgyain kivűl a mi iskoláinkra is kiterjesztendő, de sőt épen a múlt évben megtartott
conventünk is főleg ily törvény hiánya miatt
emelt szót a legfőbb felügyeleti jog részletes szabályozása ellen.
Azonban itt háromhoz kell ragaszkodnunk :
1-ször ahhoz, hogy e törvényben ránk nézve
is kötelezőleg csak azok határoztassanak meg, a
melyek szükségesek arra, hogy intézeteinknek s
azokban az oktatásnak az állam által a nemzeti
közműveltség, mint nagy állami érdek szempontjából megkövetelhető egy bizonyos színvonalra
emelkedése biztosíttassék. És ne foglaltassanak
oly intézkedések, melyek a belső iskolai életet
s különösen az oktatás szellemét, irányát, szabadságát és szabad fejlődését eleve megkötnék, vagy
akár kívülről csak korlátoznák.
2-szor, hogy a törvényben az iskolák szervezetére, berendezésére, a tanfolyamokra és az
oktatás mértékére a mi megállapíttatik, mindaz
csak a minimumot képezze, a melyen felül és túl
még többet tenni szabadságunkban maradjon.
3-szor, hogy a mit az állam a fentebbi 1. és
2. pontban említett cél érdekéből szükségesnek
lát reánk nézve is kötelezőleg megszabni (a mi
aztán a főfelügyeletnek is tulajdonképeni tárgyát
képezi), mindez a törvényben határoztassék meg
szabatosan és világosan, hogy tudjuk, mihez kell
magunkat állandóan tartani s ne legyen semmi a
változó államkormányok kegyétől és engedélyétől függővé téve.
III., Tudjuk, hogy napjainkban a szabadság
és egyenjogúság nevében nemcsak a különböző
hitfelekezetek, mint egyházi testületek, hanem a
haza minden polgárai az oktatás terén is egyenlő
szabadságot és jogosultságot igényelnek.
De a más hitfelekezetekkel és polgári társulatokkal, sőt még a magánosokkal is egyenlő
szabályok alá helyezésben csak úgy nyugodhatnánk meg, ha az egyenjogúság mindenben következetesen keríesztűl vitetik és egyiknek sem
adatnak a másik felett sem kedvezmények, sem
oly előnyösebb állás, mely a többivel szemben
még ma is kiváltságosnak tekinthető.
Ezért mélyen fájlaljuk, ha a közoktatásnak
egyenlő jogalapokra és kötelezettségekre íektetett rendezését nem előzi meg a hitfelekezetek

jogegyenlősége és viszonossága mar az i 848. XX.
t. cikkben kimondott nagy elvének a törvényhozás által részletes és gyakorlati valósítása, melyet az 1868. LIII. t. c. is kilátásba helyezett.

Ezen elvi szempontokból vizsgálva a törvényjavaslatot, abban több oly intézkedések tervezését találjuk, melyek ha törvényerőre emelkednek, törvényekben biztosított önkormányzatunkat érzékenyen sértik, a mellett változó kormányok önkényes eljárásainak nyitnak utat s
részben az egyenlőség és viszonosság követelményeinek sem felelnek meg.
Mindjárt a törvényjavaslat első részében
mély aggodalmat kelt bennünk annak a látása,
hogy több §-okban, különösen a 23, 39, 41 és
42 i^-ban a minister kezelése alatt levő alapokból fentartott iskolák megkülönböztetnek az államiaktól, mint nem államiak, holott az indokolásban maga a minister úr azt mondja, hogy az,
hogy a kezelése alatt álló iskolák mind államiak-e,
azt ma a tanulmányi alap jogi természete körüli
függő kérdések eldöntése előtt senki meg nem
mondhatja.
Ezen alapok a magyar állam feje, a király
által országos törvényre hivatkozással s annak
alapján alkottattak az egyetem alapjával együtt,
mindig az államkormányok által kezeltettek törvény értelmében, valamint a belőlök fenntartott
intézetek is államkormány hatósága alatt állottak
egyébb intézetekkel. Természetük kétségbe vonatván, az országgyűlés már régen bizottságot
küldött ki annak megvizsgálására. Tudtunkkal e
bizottság még nem is adta be jelentését.
És ime, mielőtt azon alapok jogi természete
csak meg is vizsgáltatott volna, a belőle fenntartott intézetek így mellékesen nem államiaknak
mondatnak ki, tehát a magyar államtól elvétetnek a mások javára azon törvényjavaslatban, a
melyben egyszersmind a magyar állam érdekének és a jogegyenlőségnek nevében a mi eddig törvényesen élvezett önkormányzatunk megszorítása
terveztetik Nem méltán kelt-e bennünk félelmet
és bizalmatlanságot azon javaslat iránt, melyben
azt látjuk, hogy az állam ily nagy érdekei megvizsgálatlanúl és könnyedén föladatnak mások kedveért és az egyenlőség és államérdek elvei
főleg csak a mi rovásunkra alkalmaztatnak?
De menjünk tovább.
A 72. §. megengedi ugyan a tanárképzést és
képesítést a hitfelekezeteknek, különösen a 80-ik
§. gondoskodik is a képesítő vizsgálaton az állam
kormányának résztvételéről s ellenőrző képviseltetéséről. Mindamellett a 27. §. szerint az államkormány hatósága alatt álló tanintézetekben csak

oly tanárok alkalmazhatók, kik a minister által
kinevezett vizsgáló bizottságok valamelyike előtt
tettek képesítő vizsgálatot. Tehát ezen intézetekben az általunk ministeri ellenőrzés mellett
képesített tanárok nem alkalmazhatók, ha csak
még egyszer nem tesznek képesítő vizsgálatot
ministeri vizsgáló bizottság előtt (a mi, hogy meg
fogna-e engedtetni, a törvényben semmi nyoma.)
Ezen tervezett intézkedés a mellett, hogy a
hitfelekezetekre megszégyenítő, és az általunk képesített tanárok alkalmazhatási körét felette megszorítja, még elvi ellentmondást is foglal magában.
Ugyanis a tanárok képesítése a hitfelekezeteknek
azért engedhető meg s azért kell tolok azt kívánni is, hogy kellően képzett tanárokat alkalmazzanak iskoláikban. Úgyde ha azok kellően
képzettek s képesítettek, akkor az állami intézetekben is alkalmazhatóknak kell lenniök, ha pedig
' nem kellően képzettek, a hitfelekezetek tanintézeteibe sem szabad őket beállítani. A törvényjavaslat említett intézkedése nem egyéb, mint
törvényben declarálása annak, hogy a hitfelekezetek gymnásiumaiban rosszabbul képzett tanárok
is alkalmazhatók, mint az állami intézetekben.
Lehet-e ez a törvényhozás szándéka?
Azonban legsérelmesebbek azon §-ok határozatai, melyekben az államkormány részint engedélyek adásával vagy megtagadásával, részint
egyenes rendelkezésekkel avatkoznék iskolai életünk oly ügyeibe, melyek önkormányzatunk szerint saját intézkedési körünkbe tartoznak, vagy
legfölebb törvényben határozhatók meg.
Ilyen §-ok a 65., a 69. §-ban a 34-nek ide
1 is átvétele, a 70., 74., 78., 82., 85. §-ok, a 79.
§-ban az 58-nak a felekezeti iskolákra is átvétele.
A 65. §. szerint: a köteles tantárgyak megállapítását sem magunkra nem h a g y j a , sem a
törvényben nem mondja meg, mint a népiskolai
törvény teszi, hanem bennünket meg sem hall1
gatva (csak a közoktatási tanácsot hallgatja meg)
a minister határozza meg az egész tanfolyam
alatt elérendő tancélnak s az ismeretek terjedelmének kitűzésével együtt.
Ez a legveszedelmesebb §, mert benne a
minister arbitrarius intézkedésének van fenntartva,
hogy bármely hitfelekezeti, tehát minden protestáns intézetben mit tanítsanak. Úgy hogy e szerint az autonom protestáns intézetekben a ministernek több hatalma lenne, mint az állami tanintézetekben, a melyekre nézve a köteles tantárgyakat a törvény jelöli ki, melyeket tehát a minister nem változtathat meg.
Igaz, hogy van egy korlátozás a 65. §-ban,
de csak a mennyiségre és mértekre nézve. Az
van t. i. mondva, hogy a minister csak a minimumot határozza meg, s ez sem haladhatja túl

az állami iskolában alkalmazottat. Igen, de e mel- hogy más intézetben is lehessen érettségi vizsgát
| tenni, az 58. §. szerint pedig a reáliskolai érettlett
1-ször, kötelezőkiil jelölhet ki egészen más ségi vizsgálatnak gymnasiumivá tétele ministeri
tantárgyakat (azt, a mi neki tetszik), mint a me- engedélytől tétetik függővé.
Itt tehát ismét autonomiánk rovására ministeri
lyeket a törvény az állami intézetekre kiszab,
engedélyekkel történnek beavatkozások, a mit anycsak több ne legyen annál.
2-szor, határozhatna meg sokkal kevesebbet nyival inkább kérünk megváltoztatni, mivel különs akadhatna olyan minister, a ki épen az által ben is egész hazánkban a fölülről jövő sok minsilányitana el egyik másik tanintézetet, hogy lé- denféle engedélyezésnek és dispensatiónak káros
nyeges tantárgyak elhagyásával vagy kicserélé- hatása középtanodai közoktatásunknál már igen
érezhető.
sével határozná meg a köteles tantárgyakat.
A 81. §. célzatát nem akarjuk kifogásolni.
3-szor, a 65. §-ból az sem tűnik ki tisztán,
hogy magának az illető hitfelekezeti hatóságnak Mi sem akarjuk s nem is fogjuk megengedni, hogy
szabad-e a minister által meghatározotton túl és állam-alkotmány, vagy törvényellenes tanokat tar
egyebet is taníttatni? Ez annál kétesebb, mivel a talmazó tankönyveket használhassanak iskoláink§ 3-dik bekezdése azt mondja, hogy az illető in- ban. De óhajtanánk e §-nak oly szövegezését,
tézet hatósága ezen >;>korláton belől(< határozhatja hogy valamikor ne alkalmaztathassék e §. az államellenes tanok cime alatt maga a tanitás szameg a tanrendszert s tantervet.
A 70. §. osztályösszevonások megengedését badsága és hazafias iránya ellen is.
82. §. Nem hisszük, hogy valaha kelljen ref.
a minister engedélyétől teszi függővé. E jognak
egyházi főhatóságainktól elvonása annyival igaz- iskolát magyar-állam ellenes iránya miatt bezáságtalanabb, mert hiszen köztudomású dolog, hogy ratni, de az önkormányzati elv tiszteletben tartása
protectiók útján a legtöbb efféle engedély és kö- érdekéből kívánjuk, hogy ily esetben, a mennyiteles tárgyak tanulásától fölmentés épen a mi- ben az alapítók vagy jogutódaik nem rendelkeznisteriumtól szoktak kiadatni. Ám állapittassék tek a vagyonról, az illető hitfelekezeti hatóság
meg a visszaélések ellen biztosító eljárási sza- rendelkezzék.
Általában az iskolai vagyon terén gyakorbály, de annak alapján intézkedjenek ezentúl is
landó legfőbb felügyeletet illetőleg, ragaszkodnunk
saját egyházi főhatóságaink.
A 74. §-ban nemcsak az egy intézetben al- kell az 1790/91. XXVI. t. c. 10. pontjában foglalt
kalmazandó tanárok száma határoztatik meg, ha- határozatokhoz.
A 85. §. azt mondja, hogy uj középiskola
nem még köteles tanóráik száma is, a mi szinfelállításánál az iránti bejelentések után csak a
tén szertelen nagy korlátozás.
A 77. §-ban, noha az első bekezdés szerint minister >> elhatározása által' nyeri meg az iskola
az egyházi főhatóságoktól kivánja a ministerhez a nyilvánossági jogot.
E §-nál elsőben is semmi határidő sincs kibeadatni az adatokat, de végső bekezdésében ezt
jelölve.
A minister akár évekig elhalaszthatja elvisszavonja, a mennyiben a §. utolsó bekezdése
ugy szól: >:>Mindezen adatok, jelentések, kimuta- határozását tudtul adni, vagy egyátalán magát
tások és beterjesztések, kívánatra, közvetlenül a elhatározni. Másodszor itt is a minister tetszésvallás- és közoktatásügyi ministerhez, vagy tanke- szerű elhatározásától függ megadni vagy megtagadni a nyilvánossági jogot, bármennyire megferületi főigazgatóhoz nyújtandók be<<:.
A 78. §-ban nincsen semmi biztosíték az iránt, leljen is az uj intézet szervezetében s egész behogy a tanintézeteinket látogató úgynevezett tan- rendezésében a törvény kívánalmainak.
Valóban nem azon reményben sürgettük a
kerületi főigazgató nem fog e iskoláinkban rendelkezési jogot is igényelni ? Ez annyival aggasztóbb, csupán csak a felügyelet szabályozását tartalmazó
mivel a képviselőház tanügyi bizottságában 1874- törvény helyett, magát a közoktatás egész rendben megállapított törvényjavaslat szövegében ez jét megállapító törvény alkotását, hogy abban iniránt volt gondoskodás, a mi most ismét elha- tézeteink fölött a változó kormányoknak ilyen esetleg önkényes intézkedési jogkör biztosíttassák.
gyatott.
Az 1790/91 XXVI. t. c. alapján a gyakorlatban kifejlett már a legfőbb felügyeleti jog gyaMélyen tisztelt képviselőház ! Őszinte nyíltkorlásának módozata. E történeti múltnak az uj
törvény alkotásánál is tekintetbe vételét, s ennél- sággal előadtuk észrevételeinket a törvényjavaslat
azon pontjaira, melyeket egyházunkra nézve küfogva a 78. és 79. §-ok kihagyását kérjük.
A 79. §. az érettségi vizsgálatokról intézke- lönösen sérelmeseknek tartunk. Méltóztassék azodik és hitfelekezeti iskolákra is fentartja az 58, kat az általunk kérelmezett irányban megváltoz59, 60. és 61. §-okat. Ámde a 60. §. szerint az, tatni. Nem különleges privilégiumot óhajtunk mi,

hol nincs gymnasium; ahol pedig ilyen van: ott az
alsóbb gymn. osztályokat kell berendezni úgy, hogy
onnan a gyakorlati életbe is ki lehessen lépni anélkül,
hogy a gymnasiumban eltöltött ideje a tanulónak karba
veszne.
2) A gymn. tanfolyamot illetőleg : A 8. s illetőleg
9. osztálynál kisebb gymnasiumok kérdése ref. egyházunk életszükségével a legszorosabb összeköttetésben
állván, az u. n. vidéki gymnasiumokkal könnyedén elbánni vagy azokat megszüntetni : csaknem egyértelmű
lenne a papi, tanítói stb. intézetek üresen hagyásával, mely intézetek tanulóinak contingensét a vidéki
kisebb gymnasiumok latjak el jó részben, úgy hogy a
I legtöbb
lelkész, tanitó, tanár
stb. talán nem is
nyert volna semminemű kiképeztetést,
ha kisebb
gymnasiumok nem lettek volna lakóhelyükön vagy közelokben. Valóban a központi városok főgymnasiumainak némely tanarai, kik oly igen buzgólkodnak a vidéki
kisebb gymnasiumok megszüntetésén s illetőleg a »centralisatión
meggondolhatnák, hogy legnagyobb részük
most aligha tanarkodnék ott a központon, ha nem kezdette volna pályafutását itt a vidéken! Papoknak, tanítóknak, provinciális hivatalnokoknak, kisebb földbirtokosoknak stb. fiaik taníttatását illetőleg a vidéki gymnasiumokra ma még nagyobb szükségök van, mint hajdanta a patriarchalis viszonyok közt vagy mint a nem
rég múltban is, a midőn az életviszonyok nem voltak
oly magas és költséges igényekkel összekötve és a midőn a taníttatás sokkal kevesebb pénzáldozatba került
még nagy városokban is, mint mai nap a kisebb helyeken. — Részünkről tehát a kisebb, u. m. 4—6 osztályú
vidéki gymnasiumokat, melyeknél főleg- jeleyitékeny és
helyhez kötött alapítványok vannak, ha a jelen javaslat
értelmében lesznek szervezve, berendezve és jó tanerőkkel ellátva : a kitűzött célnak megfelelőleg és közhasznúlag működő szükséges intézményeknek tartjuk —
remélvén, a szabalyzat kitűnő készítőjével szólva, hogy
„az a testület, mely ily nyilvános tanintézetet tart fenn,
s az ezzel járó jogokat élvezi és a jövendő nemzedék
ezreinek szellemi képzését (s igy szellemi jövőjét) kezeibe veszi :(< az ezzel jaró nagy kötelességeket és nagy
felelősséget ezentúl is elvállalja, mint ahogy elvállalta
és teljesítette 300 éven keresztül mind e mai napig!

A mit kérünk, nem is csak magunknak kérjük,
hanem tulajclonképen általában a tanszabadságért
kérjük, a mely szintén egy nagy nemzeti érdek.
És méltóztassék tekintetbe venni, hogy a mi vallási és iskolai szabadságunk mindig a nemzeti !
közszabadságnak is igen lényeges tényezője volt.
Kelt Budapesten, apr. ió-án 1880.
A magyar reform, egyház Debrecenben 1879-ik
évi sept. 10 — 13-ik napjain tartott egyetemes conventjé>
nek határozata értelmében egybegyűlt bizottság s annak
elnöke

b. Vay Miidós,
főgondnok.

ISKOLAÜGY.
A ref. közoktatási szabályzatra vonatkozó
vélemények.
Kivonat

IV.
a kunszentmiklósi ref. gymn.
véleményéből.

tanári

karának

Gymnasiumunk álláspontjából kiindulva véleményünket a szervezeti javaslatnak csakis a középiskolákat
illető III. részére tettük meg kizárólag azért, mert egyfelől az esvén leginkább gyakorlati tapasztalataink körébe,
ez érdekelt bennünket legjobban és másfelől, mert ez a
rész az, mely felett legnehezebb lesz a mindenféle igényeket s érdekeket kielégítő megállapodás. — Előre
bocsátván továbbá, hogy az illető javaslat irányát, célját
és főbb alapelveit általánossagban és elvileg mi is elfogadjuk és helyeseljük : észrevételeink a következő lényegesebb módosításokra és javításokra irányultak.
i) A reáliskolákat a középtanodák körébe felvenni
prot. egyházi helyzetünkből kifolyólag nem tartjuk célszerűnek. Eltekintve attól, hogy a reáliskolákkal kormányunk sincs még mindeddig se tisztában, sőt latjuk, külföldön is egyre kérdésesebbé válik azok sorsa; határozottan merjük mi is állítani, hogy ily iskolákra ref.
egyházunknak nincs és talán sohasem is lesz szüksége;
mert egyházunk jól felfogott érdeke csak az lehet, hogy
a papi, tanítói, tanári és jogi pályákra s általában a
tudomány-egyetemre minél alaposabban előkészítő gymnasiumokat tartson fenn, s ne pedig sokkal költségesebb
berendezést kivánó reáliskolákat, melyek egyházunk
célján kivűl eső materialis érdekeknek szolgálnak, s
melyek csakis a műegyetemre készítik elő az ifjakat,
kik ellenben a gymnasiumból is sikerrel léphetnek át a
technikai pályákra képesítő mű-egyetemre. Továbbá, a
reáliskolákra tehetségünk sem volna, elég lévén ugyanis
csekély anyagi erőnkhöz képest a gymnasiumok kor- és
törvénykivánta berendezése és fentartása is! — Végre
pedig, ha a polgári és gyakorlati életbe kilépőket az
alsóbb fokon tekintjük, ezekre nézve a szervezeti javaslat a felső népiskolák felállításával gondoskodott ott,

3) A tanárok és az általok adandó órák számára
vonatkozólag megtett észrevételeink a következőkben
foglaltatnak : ha a vallás taníttatásáról az illető fentartó
egyházak netalán külön, de a rendes tanári testülethez
tartozó szakember által kívánnának gondoskodni, az esetben a rendes tantárgyak tanítására (ide nem értve az
irás, torna, ének, zene stb. tárgyat) egy 4 oszt. gymnasiumnal az igazgatóval együtt 4, egy 6 osztályúnál pedig 6 rendes tanárt elengedendőnek tartunk • ellen esetben
ha t. i. külön vallástanárok nem alkalmaztatnak : négy
oszt. gymn.-nál 5, hat osztályúnál 7 rendes tanár az
igazgatóval együtt, — de a zárjelbe tett melléktárgyak
tanítóin kivűl — mindig sikeresen megoldhatja a kitű-

zött célhoz mért feladatot s betöltheti az ennek teljesítésére szükséges munkakört. Mert egyfelől tekintve,
hogy a vidéki kisebb gymnasiumokban a tanulók száma
kevesebb szokott lenni és így itt az egyes osztályok
tanítása is sokkal kevesebb megterheltetéssel jár, s
másfelől az ily kisebb gymnáziumok igazgatása se felette
sok terhet ró az igazgató vállaira : ezért ügy az igazgató mint általában az egyes tanárok, a szervezeti javaslattól eltérőleg, több heti órára kötelezhetők, ügy hogy
kisebb gymnasiumokban az igazgató 18 — 20 órán, a többi
rendes tanár pedig 22 — 24 órán mindig taníthat, mely
esetben, míg az iskolákat fentartó testületek sem lennének súlyosan s erejüket felülhaladó kiadásokkal megterhelve, addig a közoktatási szabalyzatban meghatározott óraszám maximumának is elég van téve.
4. A tanárok képesittetésére s alkalmazására nézve
mindenben egyetértünk a javaslat készítőjével azon
hozzátoldassal, hogy akik eddig főleg a tanári képzés
végett mentek külföldre s mint ilyenek alkalmaztattak
is, azoknak ott eltöltött éveik a qualificatióra nézve
megkívántató évek számaba betudassék stb.
5. A tanári fizetés minimumának
meghatározásánál
azon szempontból indulván ki, hogy a tanári pálya a
társadalom egyik legfontosabb, de egyszersmind a leqterliesebb kötelességekkel járó hivatalok egyike, mely tehát
nézetünk szerint is méltán megérdemli, hogy ^anyagias
korunk közepette ne találkozzanak hálátlansággal azok,
kik a szellemi tehetségek fejlesztésére s a tudományos
művelődés terjesztésére áldozzák életüket ; továbbá, hogy
ne legyenek ezután is szegénységgel s anyagi nyomorokkal
kiizködő szellemi napszámosak, akkor, midőn a többi
világi pályakon levők anyagi jólét, fény és mindig a
magasabbra emelkedés közt gyűjtik babérjaikat 4 stb.
stb. : nem lehet, hogy találkozzék akárki is, aki komolyan ne sürgetné a javaslat buzgó szerkesztőjével együtt
a tanári fizetések emeltetését oly módon, hogy minden
tanár tisztességesen s erejét és idejét egészen hivatásának szentelve élhessen meg. Mindezekből kiindulva és j
másfelől prot. szegénységünket is tekintetbe véve, kifejezést adtunk annak, hogy a kisebb gymnasiumok
tanárainak fizetésére egyelőre elegendőnek véljük az 1000
frtot, még pedig úgy, hogy ezen összegbe a lakás és illetőleg a megfelelő lakásbér is beleszámittassék. A szervezeti
javaslatban megállapított fizetési minimum egyfelől a legtöbb vidéki gymnasium megszüntetését vonná maga
után, másfelől pedig kioltaná a vidéki tanárok feljebb
emelkedési ösztönét és a tovább képzés s öntökéletesítés versenyét; továbbá, tudvalevő dolog, hogy a kisebb
városok a megélhetésre kevesebb gondot igényelnek, s
nincs a tanár kitéve a nagy vagy épen központi város
legtöbb magasabb követelményének, végül a fizetések
rendes, pontos időben való kiszolgáltatásat is tekintetbe kell venni, midőn egyik másik helyen a tanari
díjazás javításáról vagy felemeléséről lesz intézkedés. —
Azt azonban >egyáltalában nem helyeselhetjük, hogy az
igazgatóknak kivétel nélkül 200 frt. igazgatói díj adas-

sék a rendes tanári fizetésen felül; mert egyrészről az
igazgatói teendők fejében az ő heti óraiknak száma
teendőjükhöz mérten amúgy is lejebb szállíttatott, ügy
hogy teendők dolgaban egyik igazgató sem végez többet
tanártársánál, sőt a kevesebb óraszam mellett sokszor
még annyit se : és így, míg a nekik szánt 200 frt egyfelől ujabb teherrel szaporítaná a gymn.-ot fentartó testületet, másrészről a többi tanárokkal szemben nem is
volna sem méltányos, sem kívánatos az ily magas igazgatói dotatio az előbb említett okoknál fogva. De másfelől ismét nem akarjuk, hogy az igazgatók u. n. irodai
díjban ne részesüljenek, melyre nézve a minimumot 50
és a maximumot 100 frtban véljük megállapítandónak
egyik másik gymnasium nagysága stb. szerint, s ennyi
jelen viszonyainak szerint mindig elegendő — nem is
említvén természetesen, a gymnasium ügyében tett hivatalos utazás vagy valamely tanügyi gyűlésen való hivatalos" megjelenés alkalmával tett költségeiknek, illetőleg napdijaiknak a gymn. pénztárából való megtérítését.
6. Az iskolaszék szervezetére végül megjegyeztük,
hogy az ügy alakítandó, hogy a rendes tanárok mindnyáján tagjai legyenek, s ne csak képviseleti uton vegyen
részt benne a tanari testület 1—2 tagja altal.
A fenti pontokat körülményesebben kifejtve örömünket fejeztük ki, hogy a szervezeti javaslat, midőn
gymnasiumaink reformját hangsúlyozza, távol van attól,
hogy a közoktatas uniformizáltassék, és hogy az egyes
gymnasiumok individualitásának hatáskörét csorbítani
akarná; miért is a javaslat kitűnő készítőjének, ki a
nagy feladatot oly szép sikerrel megoldotta, valamint
a múlt évi conventnek, mely az életrevaló szervezeti
szabályzatot elfogadta, köszönetünket és üdvözletünket
kifejezni el nem mulasztottuk, s azt e helyen is megújítjuk — azon óhajunk kíséretében: vajha sikerülne
végre valahára ama javaslat reform, hitvallásunk szelleméből kifolyó, a mai kor közművelődésének megfelelő s
oly szép múlttal dicsekvő prot. tanügyünk isméti felvirágoztatása és hosszú jövőre való biztosítása !
Közli:

Benke

István,

gymn. r. tanár.

Válasz Gyurátz F. ,,Észrevételek" cím alatt
megjelent cikkére.*)
Nem szándékom theologiai vitatkozásba bocsátkozni, mert tudom, hogy annál veszedelmesebb nincs a
föld kerekségén, és a hol az elharapódzik, ott minden
inkább van, mint a Krisztus szelleme és a vallasosság
lelke. Nem is ragadnék újra tollat, ha e kérdést oly
fontosnak nem találnám mind tarsadalmi, mind prot.
szempontból. Azonkívül tartozom az igazságnak is anynyival, hogy félremagyarázott soraimat kissé határozottabban kifejtsem, a belőlök vont következtetéseket
helyre igazítsam.
*) Lásd lapunk 12. számát. Térhiány miatt

késett ennyi ideig.
S z e r k.

A dolog ugyanis egyszerűen abból áll, hogy én, önként következik, hogy a hitcikkelyek már csak ezen
tekintve a prot. népünknél is mindinkább terjedő val- oldalról is, a népiskolai oktatás tárgyát nem képezhetik.
lástalanságot ; tekintve, hogy a tanítóság a vallás iránt Ha ehhez még hozzátesszük, hogy nem egy hitcikkely,
közömbös, a vallás szolgái, a lelkészek irányában pedig nemcsak népiskolai növendék, hanem népiskolai tanitó,
ellenséges álláspontra helyezkedik : iparkodva e szomorú sőt nem egy végzett theologus által is meg nem értjelenség okát megfejteni, egyúttal törekedtem kijelölni hető ; hogy más meg oly tartalmú, miszerint inkább erkölcsaz útat és módot, mely szerint — szerény véleményem rontólag, mint javítólag hat a gyenge, ártatlan, bűnszerint — e bajon segíteni, s a vallástalanság hydráját nélküli gyermeki szívre : világosan kitűnik, hogy azok
! az elemi mindennapi iskolából minden áron kiküszöbölenmegfojtani lehetne.
Visszatérve tárgyamra, Gyurátz úr elismeri, hogy dők. Mert kérdem, nem megmételyező-e az ártatlan,
a vallástalanság korunkban még a protestantismus kebe- 3-ik, 4-ik elemi iskolás, 8—g éves gyermek lelkére,
lében is aggasztó mértékben terjed ; de az általam ajánlott midőn a hitcikkely nyavalyás és bűnös voltát ismerteti
orvoslási módozatot elvetve — helyette semmit nem el vele ?
Ha már most a hitcikkelyeket az elemi iskolai
nyújt. Gyurátz úr engem észrevételének több pontjában
következetlenséggel vádol ; holott saját észrevételei nem vallásoktatás terén elejtjük, azonnal ott vagyunk az általános vallásnál, az az olyan vallásnál, melyet mindenállják ki mindig a következetesség tűzpróbáját.
Ugyanis, maga elismeri, hogy „mindenik felekezet nemű felekezet egyaránt tanulhat. Hogy mi adhatja
jó vallásos embereket akar nevelni/ En már számos meg az ilyen vallásoktatásnak a felekezeti színezetet,
melyet Gy. úr oly nagy ellenmondásnak vél, arra nézve
iskolát látogattam és mindenütt úgy tapasztaltaltam,
hogy a vallásoktatás középpontját ezen magasztos, ezen a következőkben óhajtom magamat kifejezni. A hitcikvalláserkölcsi parancs képezé: „Szeresd az Istent min- kelyeket nem tartalmazó imák, zsoltárok, vallásos énedenek felett, szeresd felebarátodat, mint önnön maga- kek, melyek ép oly kevésbé ellenkeznek úgy a kathod a t / Ezen szavakkal Gyurátz úr is elismeri, hogy likus , mint a protestáns, vagy épen zsidó vallás
minden vallásnak egy az alapja, egy a kiindulási pontja, hitelveivel, azon anyag, mely felekezeti köntösbe öltözteti
hisz én is csak ezt állítottam. Nem következetlenség-e a vallásoktatást; de lényegileg az ilyen vallásoktatás
már most elismerni azt, hogy minden vallásnak alapja nem felekezeti, hanem általános. Azt hiszem , hogy
közös, és visszautasítani annak folyományait? Nem min- nincs oly elfogult katkolikus, ki egy „Mint a szép híves
den alapot nélkülöző szélmalom harc-e oly elv ellen patakra s t b / elénekeltetését gyermeke által vallásos
küzdeni, a melynek alapjáúl szolgáló elvet magunk is lelkülete megsértésének vehetné. Avagy a vallás lényegéhez tartozik-e az, és nem inkább a szokás által szenhisszük és valljuk ?
tesített
felekezeti színezetét adja meg a vallásnak, ha
Ezzel válaszomat be is rekeszthetném; miután
azonban értekezésemben az általam indítványozott val- fennállva összetett kezekkel, vagy térden állva és keresztvetéssel imádkozunk, fedett vagy fedetlen fővel. (Bőlásoktatásnak csak irányelvét jelöltem m e g : nem látom
vebben 1. Bánhegyi. A felekezeti iskoláztatás veszélyei.)
feleslegesnek ezen elv bővebb kifejtését.
Szükségesnek látom itt először is a felekezeti vallásoktatás meghatározását adni; illetőleg annak veszélyességét a vallásosságra kimutatni. E kérdésre a felekezet fogalmának megadásával felelhetünk. Mi a felekezet ?
A felekezet nem egyéb, mint a megegyező hitciklcelyeh
(dogmák) altal egybekapcsolt egyének vallásos társulata.
A felekezeti vallásoktatás már most az, mely ezen hitcikkelyek tanítása által már a gyenge növendékeket a
felekezet kebelébe bevezetni akarja. Mik pedig ezen
hitcikkelyek ? Ezek oly vallásos vitairatok, melyek,
meglehet koruk vallásos meggyőződését helyesen fejezték ki, és a melyeknek históriai becsét el nem ismerni
tőlem távol legyen; d e , hogy azok Krisztus tanát
egyszer mindenkorra változatlanúl, hűn fejeznék ki, s
hogy a jelen prot. meggyőződés hű lenyomatai lennének : azt épen prot. létemnél fogva egyáltalában el nem
ismerhetem.
Tekintettel már most arra, hogy a hitcikkelyek
a vallástudomány által nem véglegesen elfogadott axiómák ; tekintettel arra, hogy az iskola, főleg pedig az
elemi népiskola minden tantárgyból csak azt adhatja,
a mi a tudományban már vita tárgyát nem képezi:

A mi az általam jelzett vallásoktatás tárgyát illeti,
arra nézve a következőkben vagyok bátor szerény véleményt nyilvánítani. Nincs a mívelt népek kebelében
olyan vallás, melynek alapigazságait ne az istenség,
specialiter a monotheismus, az embernek ehhez és
egymáshoz való viszonya, a halhatatlanság , a halál
után való megjutalmazás, képeznék. Nem látom már át,
hogy ezen dolgokról miért ne lehetne egyformán és
egy helyen a zsidó nép concrét példájában beszélni ?
Hogy minden félreértésnek elejét vegyem, nem látom
feleslegesnek magamat systematicusabb alakban kifejezni.
Szerintem — azt hiszem Gyurátz úr szerint is — a
vallásnak két oldala van, t. i a szoros értelemben vett
vallási — az istenségre vonatkozó — és az erkölcsi. A
mi az elsőt illeti, az a zsidó nép életében lelt leghűbb
kifejezést. A mi a másodikat illeti, az minden rangú és
rendű emberekre leghatékonyabb alakban Jézus példabeszédeiben és életében lett kifejezve. Ebből önként
foly, hogy ezek egy általános vallásoktatásnak igen hasznos tárgyai. Meg kell azonban jegyeznem, hogy Jézus
példabeszédei, tana, nem oly dolgok, melyek az ó-testamentomban — habár nem oly vonzó a'akban is —

meg- ne volnának. Ott vannak azok egytől-egyig, vagy
implicite vagy nyilvánosan kifejezve, és így az ó- és uj
testamentomot korán sem oly nagy árok választja el,
milyennek azt a theologusok tudni akarják, mint ezt e
lapok nagyra becsült szerkesztője nem egy helyen kimutatá. Elismerem azt, hogy Krisztus és az apostolok
történetét a zsidó gyermeknek tanítani bajos volna ;
azonban a hegyi beszéd, a magvetőről szóló példázat
s több efféle a zsidónak is csak lelki épülésére szolgálna.
De eltekintve ezen egy ponttól, még a zsidó és keresztyén között is, van elég anyag egy közös vallásoktatásra.
Vagy, ha hazai viszonyainkat tekintetbe véve, a zsidókat a számításból kihagyják is, még mindig van elég
tér egy általános vallásoktatás alkalmazására.
(Vége következik).

Somogyi Géza.

KÖNYVISMERTETÉS.
Néhány

szó a dunántúli ref. egyházkerület
névtára ismertetéséhez.

azon sikkasztások, mikről a hírlapoknak annyiszor van
alkalmuk fővárosunkból beszélni. Talán így vélekednek
a tiszántúli reformált, a dunántúli ágostai, az erdélyi reformált, a tiszai ágostai, tiszántúli reformált, dunamelléki
reformált és dunántúli ref. egyházkerületek is, midőn a
törvénytelen szülöttek s öngyilkosok számát Riehl felhívása dacára is névsoraikból kihagyják.
Összehasonlította recensens úr a szóban levő névtárban kitüntetett népesség számát a tiszáninneni superintendentia hasonfajú rovatával, de elhallgatja, hogy melyik évről. Én is tettem összehasonlítást az 1877-ik évi
adattal, s úgy találom, hogy a tiszáninneni nem 429
lélekkel, hanem 13619 lélekkel több ; vajon ez a goromba tévedés honnan származhatik ?
Recensens úrnak a dunántúli egyházkerület tanitóképezdéjére vonatkozó szavai igen találók, kivált ha
hozzájuk adjuk, hogy Halassy István úr is nem csak a
képezdében tanít, mert ő még a pápai ref. egyház elemi
fiiskolájának rendes tanítója, — azután meg, hogy a 4
gymnasialis osztályt alig végzett tanulók közt van bizony olyan, ki nem négy, de egy osztályt végzett, sőt
vannak olyanok is, kik egyenesen a falusi iskolából
jöttek praeparandiába, no már ezek lelki fejlődésére
találólag teszi azon észrevételt } nem igen lehet épületes 15 tanár sáfárkodása."
Kiss Gábor.

I.
A dunántúli ref. egyházkerület 1880-ik évi névtárát Ballagi Aladár úr a Prot. E. és Isk. Lap folyó
évi 15. számaban ismerteté. Ez ismertetésre nehéz megII.
mondani, irónia-e vagy jóakaratú figyelmeztetés akar-e
Qui tacet, consentire videtur. Tehát nem hallgalenni, mert mindegyikből meglehetős jókora adag van
tok, mert hallgatás esetén még rajtam maradna, hogy
a begyében. Egyébiránt nincs szándékom a névtár hiástatisztikai adatokat hibásan idéztem, vulgo hamisítotnyainak védelmére kelni; küzd biz az a kezdet nehéztam. Már pedig az olyan történészért, kinek adatai
ségeivel, mint minden olyan mü, mely az effélékkel
megbizhatlanok, magam sem adnék egy lyukas mogyorót !
eddig nem foglalkozott egyén kezére bizatik, no de
Bizony mondom, örömest adós maradtam volna
Róma sem egy nap alatt épült fel. A recensens úr által
a válaszszal, ha Kiss Gábor úr csupán a nézeteimmel
felhozott némely hiányokon nagyban segíteni fog az,
homlokegyenest ellenkező véleményét adja elő; mert
hogy mindenik egyházmegye saját kimutatását maga
az utolsó szó dicsősége nem ambitióm, a magam nékésziti el. Hanem a brekinszkai egyházról történt eljázetét meg nem szokásom minden áron rátukmálni a
rást, miként lehet goromba tévedésnek nevezni, azt nem
publicumra. Hanem midőn Kiss Gábor úr azt mondja,
értem. Az adatait be nem küldő egyház legjobb, ha ürehogy a forrás évszámát elhallgatva hibásan citálok:
sen hagyatik. A múlt évi adatokat felvenni nem lehet,
mint történésznek, magam iránti kötelességem felvilámert akkor a hitelesség fog veszteni. Adatok be nem
gosítással szolgálni.
küldése esetében a névtár hiányossága, vagy a múlt évi
Statisztikai viszonyok összehasonlításánál ab invisis
adatok felvételével a névtár hitelessége között kell váföltehető, hogy egykorú, egy ugyanazon évből való
lasztani ; én az elsőhez csatlakozom, s a Brekinszka iráadatok helyeztetnek párhuzamba. Ennélfogva, mint
nyába követett eljárást szándékosnak és nem goromba
magától érthető' dolgot fölöslegesnek tartottam kijelentévedés becsuszásának látom.
teni, hogy midőn az 1880-iki dunántúli schematismust
A törvénytelen szülöttek s öngyilkosok számának
ismertettem, nem az 1877-iki, hanem az 1880-iki tiszánfel nem tüntetését károsnak állítja recensens úr, ^mert
inneni névkönyvvel vetettem egybe.
ezek aránya — úgy mond — egyik nevezetes ismerA »goromba tévedéstc< pedig Kiss Gábor úr ugyan
tető jele a morális állapotnak.' Lehet benne valami
hiába keresi nálam; mert, legalább ebben az esetben
igazság, de kevés. A törvénytelen szülöttek és öngyilnem ismerhetem el saját tulajdonomúl azt a jószágot,
kosoknál nevezetesebb ismertető jele a morális állapotmely elvitázhatlan dominiuma a Tiszáninneni névnak a vadházasság, a nőtlenség, a korcsmák és tömkönyvnek.
loctőtelékek szama. Hazánk fővárosának statistikai adaTiszáninnen u. i. a lélekszám 1880-ban 226.100,*)
taiban a „ törvénytelen szülöttek minden héten szép
számmal szerepelnek, azonban mégis megrendítőbbek
*) A tiszáninneni ev. ref. e. ker. névkönyve 1880-ra. 59. 1.

Dunántúl 1880-ban 225.671, vagyis — amint állítottam
— Dunántúl 429-el kevesebb a lelkek száma.
Eddig- rendben volnánk adataim megbízhatósága
dolgában ; most jő a »goromba tévedés,® melynél fogva,
a mint ízibe kimutatom, Tiszáninnen potom három
esztendő leforgása alatt nem kevesebb, mint 13.619 lélekkel fogyott volna a hívők száma.
A dolog igen egyszerű. Tiszáninnen a népesség
három év alatt csakugyan apadt valamicskével ; de a
mellett három évvel ezelőtt 10.000 lélekkel többet vettek föl a lajstromba, mint a mennyi tényleg volt. T. i.
az alsózempléni egyházmegye lélekszáma, mely 1880-ban
csak 3 9 . 9 2 0 , 1877-ben 5 2 . 4 0 1 - n e k van föltüntetve, *)
holott helyes összeadással csak 4 2 . 4 0 1 volt. Innen á
10.000 főnyi többlet, s vele karonfogva van szerencsém
bemutatni a sokat emlegetett ugoromba tévedést !® Mert
hát ez a tractualis hiba belement a superintendentialis
sommás kimutatásba is, mely ennélfogva 1877-ben
229.290 lélek helyett 239.290-ről szól.
Adataim hibátlan pontosságát imígyen bebizonyítván, áttérhetek Kiss Gábor úr azon egyéni nézetére,
hogy a törvénytelen szülöttek és az öngyilkosságok
számaránya aligha van olyan ismertető jele a morális állapotoknak, mint a vadházasságban élők, a nőtlenek,
kocsmaajtó-nyitogatók és a bebörtönzettek lélekszáma.
Igaza van Kiss Gábor úrnak. En is azt mondtam :
a törvénytelen szülöttek s öngyilkosok számaránya y,egyik
nevezetes ismertető jele a morális állapotoknak.® Ez az
állítás azonban egyátalában nem zárja ki azt, hogy a
vad házasságban élők stb. számaránya ne lehetne az a
másik nevezetes ismertető jele a morális állapotoknak.
Az én fejemben legalább, sehogy sem fér meg egymással efféle praemissák után, ily conclusio :
I. A törvénytelen szülöttek számaránya ismertetőjele a morális állapotoknak;
II. A vad házasok számaránya szintén ismertetőjele a morális állapotoknak ;
Tehát:
III. A törvénytelen szülöttek számaránya nem ismertető jele a morális állapotoknak.
Részemről nagyon helyeslem, hogy Kiss Gábor úr
megpendítette a vad házasok, nőtlenek és tömlöcözöttek
lajstromra vevését; de azért, kérem szeretettel, tűrje meg
mellettök a törvénytelen gyermekek és öngyilkosok tabelláit is, melyekből bizonyára sok tanulságot meríthet
a morál-statistikus.
Végül Brekinszkára nézve fejtem ki röviden álláspontomat. Nézetem szerint, ha valamely egyház nem küldi
be adatait, annak megjelölésével, hogy az adatok, mely
időszakból valók, föl kell venni a régi adatokat, különben p. o. ilyen cifra dolog származhatnék: Rév-Komárom nem küldi be adatait, azok tehát kimaradnak a
főösszegből, s egy lelkész hanyagsága miatt egy év alatt
*) Ugyanaz, 1877-re. 58. 1.

közel 4000 lélekkel fogyna meg a komaromi egyházmegye s azzal együtt a superintendentia lélekszáma. Hogy
lehetne ilyenformán csak megközelítő hűségű képet is
nyerni egy-egy kerület valóságos állapotáról ?
Kiss Gábor úr felszólalásával azonfölül, hogy ismét
bebizonyította egyházi ügyeink iránti meleg érdeklődését,
egyszersmind jó szolgálatot is tett az igazságnak, mely
e tárgyban most már úgy hiszem teljesen délszinre emelkedett. Válaszomnak is tulajdonkép legfőbb tendentiaja
az igazság kiderítése volt. Miként előbbi cikkemben,
úgy ezúttal is, a némely helyt előforduló ironicus színezés mindig kizárólag az ügyre vonatkozik, melynek
ily módon igénytelen nézetem szerint használni véltem.
Hanem aztán üres bókok hamis pénzét sem hoztam forgalomba oly egyénnel szemben, kit érdemeinél fogva
a valódi, hamisítatlan tisztelet jogosan megillet. Kiss
Gábor úrral társalogván, alkalmazkodtam IV. Henrik
mondásához :
P a r o l e douce et m a i n au b o n n e t ,
N e coute rien, et b o n

est.

Ballagi

Aladár.

BELFÖLD.
A pesti ref. egyházmegye véleményes
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a
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k ö z n e v e l é s és k ö z o k t a t á s
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szerve-

tárgyában.

Ügy lévén meggyőződve, hogy sem a zsinati előmunkálatok feletti véleményadásra elnökileg felszólított
bizottság, sem maga a közgyűlés nincs azon helyzetben,
hogy a terjedelmes előmunkálatoknak sok időbe kerülő
pontonkénti tárgyalásaba bocsátkozzék, akként véltünk
legcélszerűbben eleget tenni megbízatásunknak, ha csak
az elvi fontosságú kérdéseket tartva szem előtt, ezekre
tesszük meg észrevételeinket, melyek ha a convent által figyelen\be vétetnek, önként maguk után fogják vonni
a részletek módosítását is.
Az egész szervezeti kérdésre nézve irányadó nézpontokul a következő alapelveket tekintjük :
I. A magyar királyságbeli öt egyházkerületnek, a
zsinati törvényhozás által egy egységes magyar evangyéliomi reformált egyházzá szervezését oly magasztos
célnak, és saját létérdekünkből oly halaszthatatlan dolognak tartjuk, hogy ennek eszközlése végett a szükséges
áldozatokat meghozni is hajlandók vagyunk.
II. Mivel a legelső áldozat, melyet az egységért
hoznunk kell, a kerületek autonomiája bizonyos részének lekötése az egész nemzeti egyház érdekéért: tehát
a legelső kérdés is az, hogy az egyesülés után, mikben
maradhatnak a kerületek autonomok és mikben nem ? E kérdésnél, valamint számos másoknál is, a megoldás helyes
elve ez lehet: A mely pontokon a kerületek egymással
érintkeznek, azokon csak egyenlő alapon állhatnak, ellenit

ben, a mely pontjaik
által egymással soha érintkezésbe
nem jönnek, ott egymás rontása nélkül teljes autonómiával érvényesíthetik egyéni jellegüket.
III. Az egyházkerületek mái mindenütt önállólag
fejlett szervezetében, valamint a felosztásában is, a fentebbi pont alatt kifejezett elv szerint módosítandó minden olyan mozzanat, mely mellett az egyesülés tartósan fenn nem állhat; ellenben a minek változtatását a
közös érdek nem kívánja, azt, ha jó, nem szabad változtatni, ha pedig nem jó, őszinte bátorsággal kell felcserélni oly intézkedéssel, melyet megfontolt belátásunk
jobbnak itél. Különösen kímélendők az oly intézmények,
melyek a külön álló fejlődés dacára is mind az öt kerületben kiképződtek, minő pl. az, hogy választásoknál
a gyülekezetek presbyteriumai adják a szavazatot. Az
ily intézményeket a bölcs törvényhozó nemcsak, hogy
elrontani nem fogja, hanem inkább alkotásai hasisainak
tekinti, melyeken tovább épit. Ellenben semmi esetre
sem szabad azt tennünk, hogy valamely magában véve
hibás intézményt, talán félre értett következetességből
még oly körbe is átültessünk, a melyben eddig szokatlan volt.
Ezen általános nézpontok kitűzése után a részletekben kívánjuk megjelölni azon főbb pontokat, a melyeket elvi fontosságuaknak tartunk, de az előmunkálatokban történt megállapításaikkal egyet nem érhetünk.
1. A zsinat megalakulásánál
a 3. §. >:>a küldendő
képviselők megválasztásának és igazolásának módját* az
illető egyházkerületek elhatározására bizza.
A II. pont alatt felállított elvünkből folyólag ezzel
egyet nem érthetünk. Mivel ugyanis minden más szervek
fölött, épen a zsinat a kerületek legkiválóbb érintkezési
pontja, s egyúttal az egész szervezetnek is legfontosabb
tényezője, mely souverain hatalommal mindnyájunkat
egyaránt kötelezőleg intézkedik: tehát világos, hogy
tagjainak választási módja csak egyenlő alapon történhetik minden kerületben. Melyre nézve a zsinati képviselők választás- s igazolási módját illetőleg, visszaállitandónak tartjuk a debreceni albizottság munkálatának 3—10
§-át, ellenben kihagyandónak 14. §-ában az erdélyi kerületnek adott külön állást, mert Erdély is, a mely ponton velünk érintkezik, csak velünk egyenlő alapon állhat.
E szerint véljük módositandónak az alkotmányterv 66
—70. és 75.»§-ait is, melyek ugyan e tárgyról szólnak.
Kiemeljük azonban, hogy a III. pont alatti alapelvünk
szerint a zsinati képviselők választási jogát a presbyteriuinokra ; nem pedig az egyházközségi közgyűlésekre
ruházzuk.
2. Az alkotmánytervben az első kérdés, mely megoldásra vár az erdélyi kerületnek megadható és meg nem
adható fentartások kérdése.
Nézetünk szerint készeknek kell lennünk Erdély
irányában minden engedékenységre egészen azon határig,
míg a papíron való engedékenység a közös élet folytatását a gyakorlatban lehetetlenné nem teszi. Már pedig ez

lehetetlenné válik, mihelyt Erdély azon pontokon, a
melyek által velünk érintkezik, más alapon áll, mint mi,
s még megfoghatatlanabb állapotra vezet a gyakorlatban
az, ha a souverain törvényhozó közzsinat keretén belül,
még egy másik souverain törvényhozó hatalom is lesz,
t. i. az erdélyi kerület közgyűlése.
Melyre nézve felállított elvünkhöz képest Erdélylyel
az uniót csak úgy köthetjük meg, ha azon pontokon, melyek által velünk közvetlenül érintkezik, velünk egyenlő
alapra helyezkedik ; tehát ha a zsinatra velünk egyenlő
módozat szerint választja képviselőit; ha a souverain
zsinattal szemben, nem souverain törvényhozói hanem
csak statutorius jogot igényel, mint a többi kerületek,
és ha egyházkerületi közgyűlését, mely szintén a velünk
való közvetlen érintkezés organuma, átalakítja a mienkkel egyező képviseleti alapon. E szerint a zsinat szervezetében már megnevezetteken kivül, az alkotmányterv
7. §. 2. és 3-dik bekezdésében és 51. §-ban foglalt
fentartások részére meg nem adhatók; a többiek, melyekkel a többi kerület és az egész közvetlenül nem
érintkezik, igen.
(Vége következik.)

H i v a t a l o s jelentés a B a l d á c s y - a l a p i t v á n y r ó l .
Múlt évi március 14-én kelt külön jelentésünkben
egész terjedelmében közöltük azon megállapodásokat,
melyeket az alapítvány egyik életbe vágó fontosságú
ügyében gróf Hunyady József és érdektársaival létrehozni sikerült,*) továbbá az elfogadott egyesség teljes
szövegét s az egyesség foganatosíthatása végett az első
magyar általános biztosító társaságnál tett lépések eredményét ; kérvén egyúttal az egyházkerületeknek az üdvös eredmény biztosíthatása végett nagybecsű és gyors
közreműködését!
Örömmel tapasztaltuk, hogy kötelességünk sugallta
eljárásunk az összes egyházkerületeknél méltánylásban
és hathatós támogatásban részesült és ennek folytán az
egyesség azon szöveg szerint, a mint fentebb emiitett
jelentésünk mellett közöltetett, az összes felek által aláíratott s az egyesség Ill-ik pontja értelmében fizetendő
első részlet, t. i. 50.000 frt = az alapítványi birtok haszonbérlői által elfogadott s annak idején korábbi jelentéseink szerint a magyar földhitelintézetnél a haszonbéri szerződés értelmében elhelyezett két darab, összesen
24.000 frtról szóló váltó értékesítése utján s a magyar
földhitelintézetnél a folyó jövedelmekből rendelkezésre
állott pénzekből kifizettetett.
Az egyesség Ill-ik pontja szerint az egyesség
IV-ik pontjában felsorolt telekkönyvi bejegyzések törlésének igazolásától számított 90-ik napon még 100.000 frt
levén fizetendő, ezen fizetési hataridő tekintettel arra,
hogy a törlések megtörténte folyó évi február 20-án
igazoltatott, folyó évi május 20-án jár le, addig azon*) Lásd lapuak 1879. évf. 13. sz.

ban egyszersmind a jelzálogul lekötött alapítványi bir- ur viszont az emiitett rendelkezés alapjan 70393 frt és
tokok lejegyzése s a telekkönyvi allapot rendezése is jar. iránt az alapítványt fogta perbe.
Az alapítvány azonkivül, hogy nem állott rendelteljesítendő.
A bizottság gondoskodott, hogy ezen rendkívüli kezésére a szükséges összeg, fizetést azért sem teljesíterőfeszítéssel járó munkalat a megszabott időre okvet- hetett, mert az örökösök közt is perek indíttatván, az
lenül befejeztessék, a fizetendő 100.000 frt pedig múlt özvegy pedig az alapítványt közvetlen adósnak elfoévi március 14-iki jelentésünk szerint az első magyar gadni nem akarván, joghátrány kockáztatása nélkül nem
altalános biztosító társaság által megszavaztatván, szintén fizethetett és pedig annál kevésbbé, mert a boldogúlt
alapító örökösei ellen több rendbeli követelése volt.
biztosítva van.
így, követelései voltak oly adó- és tisza - szaA gróf Hunyadyval kötött egyesség s az annak
bályozási
költségek hátralékai címén, melyeket az alafoganatosításával járó teendőkön kívül a mult évben
még a következő fontosabb ügyek vették igénybe a bi- pítvany volt kénytelen lefizetni, de a melyek még boldogúlt baró Baldácsy Antal életében lettek volna lefizottság működését.
Gondoskodni kellett az alapitvanyi birtokokon zetendők; továbbá az alapítványt illette a boldogúlt
levő összes épületek kijavításáról, helyreállításáról és lel- báró által felvett gróf Rindsmaul-féle zálogsummának
egy része és pedig azon oknál fogva, mert az ezért
tározásáról.
tizeknek eszközlése végett az összes épületek cserébe szánt Déva-Ványán fekvő, korábbi jelentéseinkben
szakértők közbenjöttével megvizsgáltatván, gondosan át- tüzetesen megjelelt birtokrész telekkönyvi átírása nem
vizsgált költségvetések alapjan minden birtokra, illetőleg volt eszközölhető.
(Vége következik.)
minden egyes épületre nézve megállapittattak az eszközA „Baldácsy alapítvány* bizottsága:
lendő javítások és megállapittatván egyszersmind hasonló
módon a költségek, az összes javítások és helyreállíGr. Degenfeld Imre s. k.
Dr. Györy Elelc s. k.
tásokra fordítható költség 11297 írt 99 krban határozbizottsági elnök.
bizottsági jegyző.
tatott meg.
Szerződés köttetvén ezután Tutkovits István és A máramaros-ugocsai h. h. egyházmegye
társaival, kik a bizottság altal megallapitott összegért a
közgyűlése.
kijelölt munkákra vállalkoztak, az épületek kijavítása és
Tavaszi közgyűlésünk f. hó 6 7-én a viski egyházban
helyre állítása eszközöltetett, s megtörténvén a collaudatió is, megfelelőnek és szerződés szerintinek találtatott. tartatott meg. Isteni tisztelet végeztével, mely a nagyAz építési munkálatok felülvizsgálásával egyidejű- számú közönség jelenléte altal lélekemelő volt, s melyet
eg az összes épületek leltározása is — és pedig mi- a tisza-ujlaki lelkész Nagy Elek végzett és a viski daután a haszonbérlők annal részt venni vonakodtak — ha- lárda összhangzatos éneklése tett még buzgóbbá, Doktor
tósági közbenjövetel mellett eszközlésbe vétetett, s így János esperes buzgó fohásza és Varady Gábor segédezen sok fáradsággal, nehézséggel és tetemes költséggel gondnok megszokott ékes szólású megnyitó beszéde utan
járó, de mind a haszonbéri szerződés értelmében, mind a gyűlés megkezdetett.
az alapítvány érdekében szükséges munkálatok kereszElőször is a tisztújításra begyűlt szavazatok felbontülvitettek.
tása egy 5-tagu vegyes küldöttségre bízatott. Mig a
Rendezendő volt továbbá az alapitvanynak néhai küldöttség működését külön helyiségben végezte : az elbáró Baldácsy Antal özvegyéhez, örököseihez való jogi nöklő esperes úr kimerítő, s az egyhm. szellemi és anyagi
állapotát hiven feltüntető jelentését olvasta föl. Ebből
viszonya s rendkívül bonyodalmas helyzete.
Ezen rendezés létesítése kiváló fontosságú s min- kitűnik, hogy a „nehéz idők* dacara is, az egyes egyhaden irányban a legbuzgóbb s legnagyobb körültekintést zak kötelességeiket nagy részben teljesítették. Sok helyen
igénylő, gyakran meghiusulás veszélyének kitett felada- vagy mar bevégzett, vagy folyamatban levő építkezések
történtek és történnek : a vallásos buzgóság tényei szépen
tát képezte a bizottságnak.
A meghiusulás pedig fennhagyván a pereket s mutatkoztak; erkölcsi tekintetben is az egész egyh.-mebonyodalmakat, ismét súlyos akadalyáúl szolgait volna gyében komolyabb fegyelmi eljárást igénylő cselekvények,
a bizottság azon törekvésének, hogy az alapitványnyal egyetlen gyanús eset kivételével, nem jelentettek be.
együtt átvett terhek s zilált viszonyok rendeztetvén, a
A tanügy általában véve dicséretes előmenetelt
segélyezés minél előbb a bajokba való visszaesés koc- mutatott. 3—4 középszerű s egy pár gyenge iskolán
kázata nélkül megkezdethessék.
kivül 6 kitűnő, 20 dicséretes iskola találtatott. A viski
A helyzet e tekintetben főbb vonásaiban követ- egyházban a vörheny uralkodása miatt 3 iskola szünekező volt: Az örökalapitványi szerződés értelmében az | telvén, ezek nem vizsgáltathattak meg. Az iskoláztatási
alapítványt terhelte a dicső emlékű alapító özvegyének adatok ezeket a számokat mutatják: 1846 iskolaköteles
járó 105.000 frt hitbér a / 3 része s ennek kamatai, és közül 1868 rendesen iskoláztatott: 178 szegénység, gyönmidőn az özvegy bárónő hitbére iránt Földváry Árpád geség s némely szülék hanyagsága miatt nem iskoláztaúr s az utó örökösök ellen pert indított, Földvary Árpap tott. Ismétlő iskola kevés helyen van ; a técsői egyház

azonban e tekintetben kitűnik, ott t. i. minden 13—15 éves délután végrendeletet tett, s éjfél tájban szivhüdésben
elhalálozott. Özvegyet s számos árvát hagyott hátra.
gyakorolja az ismétlő iskolát. A hanyag egyhazakra
Temetése
e hó 8-án volt Visken. Nyugodjanak tetemei
nézve most ujolag komoly rendelkezés történt. A 13 —15
csendesen.
éves felnőtt leányokra nézve az a határozat mondatott
Bikh, V erenc,
ki, hogy azok csak oly egyhazakban kötelesek ismétlő
huszti ref. lelkész.
iskolaba járni, a hol leánytanítók vannak, a többi helyeken a felnőtt fiuk és leányok együvé jarása morális
A barsi ref. egyházmegye közgyűlése.
tekintetben nem levén célszerű. A felekezetbe áttérés a
Egyházmegyénk a múlt évben lett megállapodás
mult évben is szép számmál történt a római és a görög
kath. egyházból, sőt a Mózeshitüek közül is. Atalanos következtében f. hó 14-én Nagy-Sallóban tartotta jubileummal összekötött évi közgyűlését. A jelzett nap reglélekszám az e.-megyében 15.720.
geli óraiban mar nagyszamú közönség jelent meg a
A szavazatbontó küldöttség a szavazatok eredményét bemutatván : a tisztikar 3 évre ekkép alakult meg. fényes parochián, várva a történendőket.
Féltiz órakor a harangok ünnepélyesen hívogató
Az esperesi hivatalra egy par szavazat híjával az eddigi
hangja
az úr házaba szólított bennünket, hol minden
buzgó esperes Doktor János, a segédgondnoki hivatalra
ügyet megelőzőleg egyházmegyénk tisztelt esperesének,
nagy szótöbbséggel az eddigi segédgondnok Varady
Gábor választatott meg. Papi tanacsbirákká Bikky Fe- nt. Nagy János úrnak 25 éves esperessége emlékünnepe,
renc huszti, Göncy Dániel forgolanyi, Barta András fe- jubileuma tartatott meg.
Örömünnep akart ez lenni a szó szoros értelmében;
kete-pataki, Ladányi Pál viski, Szűk József péterfalvi
ámde
örömünk közé szomorúság vegyült, a mennyiben
lelkészek, világi tanácsbirákká Maramarosból Horváth
Menyhért huszti k. járasbiró, György Endre országos a veterán pap és esperes, a buzgó tanügybarát, a
képviselő, az ugocsai részből Nagyiday Ferenc földbir- nemesen érző hazafi nem jelenhetett meg közöttünk az
tokos, Szentpaly István ugocsai alispán lettek; egy hely, Ur hajlékában, ágyhoz szegezvén őt a súlyos betegség.
a többiek után legfőbb, de nem elegendő szavazatot ka- Es így sírt az egyik szemünk, nem láthatván magunk
pott Főris István ugocsai szbiró és Bodoky Lajos nyug. között az ünnepelt férfit; örömkönnyeket hullatott a másik,
törvényszéki ülnök közül uj valasztás által lesz betöltendő mert az ég ura élteti még köztünk jeles vezérünket!. .
Papi főjegyzőnek Ladányi Pál, aljegyzőnek Nagy Fri- E kétféle érzet járta át valónkat, midőn nt. Molnár
gyes ardói lelkész, világi főjegyzőnek Szentpaly István Sámuel e. m. főjegyző úr hivatalos állásánál fogva a
választattak. A világi aljegyzőségre senki sem nyervén szószékre lépett, s egy buzgó imádság után alkalmi
alapigéül vévén fel Lukátsnak
szavazat-többséget: Morvay Béla ugocsamegyeí jegyző beszédet mondott;
és Székelyhidy József viski jegyző mint legtöbb szava- az apostolok cselekedeteiről irt könyve 23-ik részének
i-ső versét (atyámfiai! Én minden jó lelkiismerettel szolzatot nyerők uj választás alá bocsáttatnak.
gáltam
az istenhez mind e mai napig). Fő themául e
Megemlítésre méltónak tartom, hogy Urmező fiókegvház Técsőtől, a hová 1845-től fogva (midőn t. i meg- kérdés állittatottt fel : mi vigasztalja meg a lelkészt élte
egyházmegyéjében
szűnt anyaegyház lenni), tartozott a hivek legtöbbjeinek alkonyán ? Felelet : ha egyházában,
mindent
szép
renddel
s
ékesen
végez.
E
jeles munka elirásba foglalt óhaja s kérelme folytán elválasztatott s viski
mondása
után
a
szenvedő
beteg
szobajaba
sereglett a
lelkész Ladányi Pál lelki gondozására bízatott. Ez ügy
lelkészi
és
tanítói
kar,
hogy
a
lelkészek
részéről
egy beaz egyh. kerületi gyűlésre felebbeztetett a técsői lelkész
lül
aranyozott
ezüst
serleg,
a
tanítók
részéről
egy
díszes
altal.
4
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adattassék
át
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jubilálónak.
A
belülről
araA Molnár Aladár „közoktatási munkálata
vélebarsi
ményadás végett egy bizottságnak adatvan ki: az beadá nyozott serleget, melyen e felirat olvasható:
ref.
egyházmegye
lelkészi
kara
nt.Nagy
János
esperes
úrnak
véleményes munkálatát. Az egyh. megyei gyűlés azt
egyhangúlag elfogadá s azonnali felküldését az e.-kerü- 25 éves esperessége emlékére 1879* egy hosszú s jól
letre elhatározta, a bizottság'tagjainak elismerését jegy- átgondolt beszéd után átnyujtá Varannai Lajos, az aranyzőkönyvileg nyilvánítván. Egy vallásügyi sérelem is je- metszetü s szegélyzetü piros bársony táblájú díszes szent
lentetett be, mely a kerületi gyűlésre felküldetni elhatá- bibliát, melynek tábláján e szavak olvashatók : »nt. Nagy
János 'úrnak a népnevelés buzgó bajnokának a barsi ref.
roztatott.
e. m. tanítói kara*, rövid, de velős szavak után átnyujtá
Egy néhány tanítói áthelyezés s számos aprólét. Gunyics György. Megható jelenet volt ez, látni a
kosabb kérvény elintézése, úgy a viski egyház magyar
szenvedő lelkészt, látni az ünnepelt esperest, midőn az
barátságii lelkes vendégfogadásáért történt köszönetnyilemléktárgyak átadásakor az egyik percben majdnem
vánítás és kölcsönös üdvözlések után, a gyűlés bevégezéletjel nélkül alva, a másik percben üvegesedett szemektetett.
kel nézve szép számú tisztelőit egy halk köszönöm nyilA jkönyveknek 80—100 példányban kinyomatása
vánítással fogadta a megtiszteltetést, s hogy a szenvedő
elrendeltetett. A jövő évi nagy gyűlés helyeül Fertősnyugalma ne háborittassék, elvonultunk a gyűlés színheAlmás jelöltetett ki. Végül megemlítem, hogy a f.-pataki
lyére az iskolaba.
egyik követ Nagy I. a gyűlés kezdptén rosszul lett,

Mielőtt azonban a gyűlés megnyittatott volna :
szeretve tisztelt világi elnökünk Konkoly Thege Pál segédgondnok úr mindnyájunk szivében fájdalmat keltő szavakkal ecselte azon szomorú körülményt, hogy tisztelt
esperesünk súlyos betegsége miatt a gyűlésben részt
nem vehet, és igy míg felgyógyúl, hogy autonomicus rendszerben vezettessenek egyházi ügyeink : helyettes esperesre van szükségünk ; s a vármegyén is divatban levő
gyakorlat alapján, felhiva az e. m. főjegyzőt, nt. Molnár Sámuel urat a helyettes esperesség elfoglalasara.
Azonban egyházmegyénk legnagyobb része hivatkozva
a fennálló szabályrendeletekre, különösen az 1879. évi
egyházkerületi gyűlés jegyzőkönyvének 43 pontjara,
hol ez áll: „ha az egyházi vagy világi elnök akadalyozva
van a gyűlésen megjelenni: a „hivatalanál fogva legidősb assessor helyettesíti mind két esetben® — nt.
Jókay Lajos urat, mint hivataiara nézve legidősb
assessort, a humánus, a tudományosan képzett s
egykori ékestollú főjegyzőt ohajtá az elnöki széken látni.
Mind a mellett hosszas, de meddő vita után az előzmények figyelembe vételével többszöri felhívásra sem
fogadván el a helyettes esperességet nt. Jókay Lajos úr:
ezrlttal jelenlegi főjegyzőnk nt. Molnár Sámuel úr foglalta el.
azt. A világi főjegyzői állás Pólya József úr halálával szintén
üresedésben lévén : ez alkalommal világi főjegyző helyettesnek Konkoly Thege Gyula ügyvéd úr kéretett fel.
Világi tanacsbirónak még a mult évben gyülésileg megválasztatván Kürthy József úr, ki róm. kath. letére nagy
érdeklődést tanúsított egyházi ügyeink iránt emelkedett
szelleménél fogva, — tehát ezúttal élénk éljenzések között az esküt letette s hivatalat elfoglalta. Ezután a
tanácskozás megkezdődött. De nem tudni miféle, talán
a jubiláló*betegsége okozta lehangoltság miatt történt,
hogy a rövid öt óra alatt bevégződött gyűlés minden
tekintetben vontatottan, a legfontosabb ügyekben is
az assessoratus által semmi ellenmondás sem tűretvén
el a közgyűlés részéről, s minden ügy csakúgy könnyedén érintve végeztetett el ? 1 !
Hogy ennek már a közel jövőben mi eredménye lesz,
s hogy a főt. egyh. ker. közgyűlés a hozzánk véleményadás s elintézés végett beküldött, de az assessoratus által csak per tangentem végzett fontos ügyek elintézésére mit mond : az a jövő titka.
Juridikus.

IRODALOM.
Egyháztörténelmi irodalmunk ügyéhez. Irta Révész
Imre. 18 lapnyi külön lenyomat a Prot. Egyh. és Isk.
Lapból.
Hornyánszky Viktor kiadásában Bpesten megjelent : Dr. Luther Márton kis kátéja. Kiadva az ág. h.
ev. néposkolák számára. MiveJ Luther magyar szövegű
katechismusa éppenséggel nem kapható, Szeberényi

Gusztáv bányai superintendens felhívta Hornyánszky
urat, hogy a rendelkezésére bocsátott szöveggel, a
kis kátét magyar nyelven közzétegye. A felhívás eredménye a jelen, 55 lapra terjedő füzet.

KÜLÖNFÉLÉK.
* Személyi hirek. A szilágy-szolnoki ref. e. megyében esperessé Szabó Pál, közügyigazgatóva
Biró
Károly tasnádi leik. választatott meg. — Nógrádmegyei
Turicskán, a meghalt Sebők Márton ev. lelkész helyébe
uj lelkészt kellett volna választani. A pályázók voltak :
Kolbenheyer dunaegyházai káplán, Bancik Sámuel zólyomi káplán, és Vanca János, szepességi lelkész. A
választás azonban nem ment végbe, mert bizonyos turpisságok történtek. Most az esperesség, vizsgálat megejtése céljából Gecluly Eleket küldte ki Turicskára. —
A nagyszebeni ref. e. megye főjegyzővé Kelecsényi K á
roly alamori lelkészt választottak. — A gyomai ref.
egyh. jegyzőjévé Pásztor József org. kántor, gondnokává
liiró László újból és egyhangúlag megválasztatott ; pénztárnokká Dobó István lett.
* A magyarhoni ág. h. ev. egyház egyetemes
gyűlési bizottsága, mely „a gymnasiumi és reáliskolai
oktatásról® szóló törvényjavaslat megbírálására lett kikíildve, ápril 21-én b. Badvánszky Antal elnöklete alatt
összeült. Jelen voltak : Dr. Szeberényi Gusztáv, Karsay
Sándor és Cékus István püspökök, Fabinyi Theofil és
b. Prónay Dezső kerületi felügyelők , Ivánka Imre,
Szontagh Pal nógrádi és gömöri, Szeberényi Andor, Halasi
János és Ormai K. országgyűlési képviselők, Sárkány J.,
Hunfalvi Pál, Győry Vilmos, Doleschal S. és Győry Elek
jegyző. A tjavaslat behatóan tárgyaltatott, s a bizottság
örömét fejezte ki, hogy a magas kormány a gymnasiumi
s reáliskolai ügy rendezéséhez komolyan hozzáfogni szándékozik, valamint a fölött, hogy a célba vett nyugdíj
élvezetében a felekezet tanárai is részesittetni szándékoltatnak. Ennek dacara, némely pontok fölött, hosszasabb vita
fejlődött. Igy p. o. a 33 § fölött, mely szerint az ötödik osztálytól kezdve minden tanuló, egész a tanfolyam
bevégeztéig, a katonai fegyvergyakorlatokra s a céllövésre is oktattassék. A többség e szakaszt helyesléssel
fogadta, csak is azon aggalyat fejezte ki, hogy e gyakorlatokra szükségelt helyiség, ki által fog megszereztetni ? Legélénkebb eszmecserére szolgáltatott okot a
főfelügyelet gyakorlása, s miután a többség, ezen törvényjavaslat által, nem hiszi az egyház önkormányzati
jogainak sértési akaratát, azt elfogadhatónak véleményezte. Hasonló érdekeltséggel targyaltatott a 85-ik
§, hol az uj iskolák fölállításáról van szó. Miután
a többség ezen szakaszt akkép magyarazta, hogy a felállítási szándék, a hitfelekezetek részéről csak bejelentendő a kormánynak, s már az által nyeri meg a nyilvánossági jogot, s nem követeltetik, az engedély kérése

és megadása, annak meghagyását véleményezte. —
Ellenben a tanárok nagy számat, a haromízbeni, félévi
időközben történendő megintést, s az e törvény alapján eszközlendő szervezésre engedélyezett két év, az
egyházra, már anyagi viszonyainál fogva is, súlyosnak,
s majdnem kivihetetlennek mondatott. Különben az egész
törvényjavaslat némely csekélyebb módosítások kivételével, korszerűnek, s a hitfelekezetek által elfogadhatónak találtatott.
* A szegedi ev. egyházról egyet-mást szívesen
hozok tudomásra, minek közlése valószinűleg érdekelni
fogja a bennünket segélyezett emberbaratokat és hitsorsosokat. Az 1879. évi gondnoki számadás megvizsgálására kiküldött bizottság jelentéséből kitűnik, hogy
hazánkból 1076 frt 20 kr., s külföldről 5435 frt 31 kr.,
könyör-adománynyal segélyeztettünk ; össz. 6511 frt
5 i krral. Hogy a mai s meglehet több évig tartó felcsigázott házbérek mellett ne legyünk kénytelenek a lelkész-lakért évi 400 frtot fizetni, a mi tetemesen leapasztana az építési tőkét s mindennek dacára imateremről
cs iskoláról külön kellene gondoskodnunk : főpásztor
urunk beleegyezésével elhatároztuk azt, hogy még ezen
év nyarán egy szerény lelkészlakot építtetünk, egy az
isteni tiszteleti és tanítási célnak megfelelő teremmel.
A terv-készitést s az előkészületeket már most kellene
foganatosítanunk. Sajnos azonban, hogy még mind eddig
nem tudjuk hová szabad építkeznünk, miután eddigi
egyháztelkeinket kisajátítják s építési célra egy az év
minden szakában vizzel borított telket ajánlottak fel, a
melynek feltöltése a könyöradományok felét bizonyara
felemésztené. Ezt mi természetesen nem fogadhattuk el,
hanem benyújtottuk kérvényünket a kir. biztosságnál
egy mas alkalmas telek kijeleléseért. Mi most abban a
reményben vagyunk, hogy ezen kijelelés nem sokára
meg fog történni és pedig kedvezőleg, úgy hogy ebben
a tekintetben sem leszünk kénytelenek még tovább is
halasztani az építési munkalatokat. Szeretve tisztelt főpasztorunk dr. Szeberényi Gusztáv superint. úr a múlt
hóban az árvizveszedelem évforduló napján egy napig
szerény körünkben időzvén, bölcs tanácsával s atyai vezérletével buzdította a nehéz megpróbáltatást kiallott
híveket a reménységben való gyakorlásra, a mi jól esett
mindnyájunknak s valljuk is, hogy reménységünk meg
nem szégyenül. Thomay József evang. lelkész.
* Még néhány szó Szentkúti Károly úrhoz. Ugy
latszik, hogy Sz. K. úr resteli azt, hogy az altala irt
Nekrológban előforduló valótlan állításokat meg kellett
cáfolnom : én meg restellem azt, hogy személyemről és
épen ő irt olyanokat miket megcáfolni, erkölcsileg kényszerítve lettem, nem csak azért, mert ott sok valótlan
dolog allíttatik, hanem azért leginkább, mert azon nem
igaz állitások valóságos prostitúciót is rejtenek magokban,
pl. a dohánynyali csempészkedés — az azérti büntetés
— s az abból származó kipusztulás, elaljasodás, ha igaz
volna, mint törvénytelen tett erkölcsi beszámítás alá
esnék, s a tény elkövetőjét prostituálná, épen ügy a sa-

vanyu víznek egy lovon hordása egy szegény tanulatlan zsidóra nézve lehet igazságos, tehát becsületes
kenyér keresetmód, de egy 1 5 évig tanult s papságból
kilépett egyénre nézve az az élhetetlenség, s aljasság
bélyegét viseli, mely ismét nem egyébb mint prostitúció.
Sőt hol már talán dicsérni akar, még ott is sért,
mert az az elveimhezi makacs ragaszkodás elősorolása s látszó dicsérete sem egyéb finom gúnynál, mely
állításomat teljesen igazolják az észrevételben ott álló
ím e szavai — „mert jól ismerem e hangot 4 — »íg e n
ez a hang, ez a pattogó, midennek ellentmondó, sőt
mindent tagadó hang ez 4 stb. — No már uraim ! ez azt
teszi, hogy én oly önfejű konok, oly makacs, oly minden
józan ész nélkül való teremtmény vagyok a kin nem
fog semmi ok, a ki nem lat semmi igazságot, a ki mint
a májusi cserebogár fejjel neki megyen a falnak — mert
íme lám a Sz. K. úr nem való állításainak is elég konok
és vakmerő voltam ellent mondani! Tehát önök szerint
az a legjelesebb egyéniség az egyházmegyében, aki minden rendetlenségre, zsarnok önkénytes eljarásokra, sőt
még a valóságos hazugsagra is ramondja, hogy „dobzse/
Azonban amaz altalam kiigazított hibák kisebb hibák
maradtak volna, ha Sz. K. úr vagy elhallgatja,
vagy beismeri, hogy tévedett, de nagyobb hibákká
lettek az által, hogy azt mondja, „hogy ő abban a kedvező helyzetben van, miként a barsi egyh. megyében
élt írók legtöbbjét, különösen pedig engemet minden
körülményeimmel együtt teljesen ismer, s lelki-testi tulajdonaimmal felfogni képes. 4 Ha ismer, miért nem irta
meg tehát azt a megtörtént^dolgot, hogy engemet 1861ben bizonyos politikai ügyben a német kormány elfogatott — Komáromba vitetett — mivel pedig birtokomat 3600 forintért épen akkor adtam el — pénzemet
gondviselés végett ügyvéd testvéremnek adtam által, a
ki azt 20 — mond husz forint híján egy krajcarig kiosztotta kamatokra, — s mikor én 4 hó múlva Komáromból visszatértem, akkor sem pénzem, sem jószágom,
sem hivatalom nem levén — sem a pénzt többé össze
nem szedhetvén, kilenc gyermekemmel hajtottam a bukás örvénye felé 1 — Igen kedves Sz. K. úr, ez tett
engemet tönkre, nem pedig a költött dohány csempészet — ha már ön engemet s körülményeimet mint
mondja, ismeri, akkor inkább ezt Írhatta volna — noha
az okos Nekrologhoz ez sem tartozik, de ennek ellene
nem mondhattam volna, sőt ha igaz dolgokat ir, még ha
prostitúciómmal jártak volna is azok, azok ellen sem
szólhattam volna — hanem én most is egyátalában tagadom azt, hogy ön az én körülményeimet ismeri, —
személyemet is csak latta — de látszik, hogy azt sem
ismeri, sem mert az én egyházmegyei szereplésemkor
ön még nem is született, vagy ha igen — akkor oly
apróságos gyermek volt, hogy azokról mende monda
nélkül mit sem tudhat, a későbbi időkben is idejét iskolákon töltvén ismét csak mende monda után értesülhetett s meglehet, hogy épen ellenség mende mondaja utan,
különben oly hibakat nem követhetett volna el. — Kü-
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iönben — íelhivom a barsi egyhm. legrégibb tagjait,
tegyenek lelkiismeretes bizonyságot, hogy melyikünknek
van igazsága én az igazságtól, ha épen tulajdon személyem
ellen van is az, nem szoktam elállani — tudván azt, hogy
nem sok követ dobhatnak úgy reám, hogy vissza ne
dobhassam, azért is hát nagyon szép dolog az a védekezés végén kifejtett kölcsönös kegyeletesség és személyeskedés kerülése. Hogy Sz. K. úr az én Necrologomat
még életemben találta megirni, az még nem valami nagy
hiba volna, ámbár ez is filius ante patrem, mert még
él az ember, addig mindig lehet valami jót, hasznost,
dicséretest vagy kárhozatost, s azok helyett a nem lényeges és nem való beszédek helyett, ha már valami jó
szándékkal irt, inkább Írhatta volna azt, hogy karácsony
előtt a gazdászati téren ismét 10 arany pályadijat nyertem — nem sok az igaz: de meglehet, hogy ezután
még majd többet is nyerhetek. Szentmiklósy Sámuel.
* A franciaországi jezsuita-kérdésre vonatkozólag
egy déli Franciaországból érkezett magán levél a következőket tudatja velünk: , Országunkat nem csekély izgalomban tartja a szerzetes rendek elleni törvényeknek
leendő alkalmazása. Ha csak a jezsuitákról volna szó,
ez még nem valami nagy jelentőségű volna, mert jezsu.
itaink csekély számmal vannak (a mi Dróme departementunkban pl. egyetlen egy sincs hivatalosan); de a
többi szerzetek is magukévá teszik amazok ügyét és ez
nagyon megnehezíti a dolgot. Igy a mi départementunk
iskolainak csaknem a felét a Marista barátok (Fréres
Maristes) vezetik, kiknek szerzete szintén nincs engedélyezve. A kormány ezeket is fölszólítá, hogy kérjenek engedélyt,
de azt állítják, hogy ezek sem fognak engedélyért folyamodni, s így, ha a törvényt csakugyan végre akarják
hajtani, augusztusban ezeket is karhatalommal
kellend
kiűzni; már pedig több olyan vidék van, hol az ilyen
rendszabály ellentállást, vagy épen lázadást idézhet elő.
Mi protestánsok némileg távol maradhatunk a küzdelemtől ; de a katholikusok egy, vagy más oldalról mind
készen állnak a harcra, s ez azt jelenti, hogy élet-halál
harc van kilátásban a katholicismus és a szabad gondolkozás (libre pensée) k ö z ö t t / Dieulefit, 1880, apr. 15.
A. Morin.
* A képviselőház közoktatási bizottsága e hó
21-én tartott ülésében, melyen a kormány részéről Szász
Károly min. tanácsos, s a tagok közül Hegedűs László,
Miehl Jakab, Molnár Aladár, Dr. Szeberényi Gusztáv
stb. voltaK jelen: megállapíttatott a bizottság munkarendje, mely szerint a f. hó 26-án tartandó ülésen első
sorban, mint rendkívül sürgős tárgy, a középtanodai
oktatásról szóló törvényjavaslat fog fölvétetni és tárgyaltatni.
:<
Gyászhirek. Kemény József makói ev. leik. élte
47-ik évében elhunyt. Az orosházai iskolai járásnak
sokáig buzgó körlelkésze volt, saját kicsiny egyházát
pedig a legrendezettebb viszonyok közt hagyta hátra.
Tetemeit e hó 12-én, 3 hóval előre költözött boldogult
neje mellé helyezték örök nyugalomra — Kund Vince

derék prot. és jó hazafi, a szabadságharc alatt kormánybiztos f. hó 17-én 75 éves korában somogy-megyei Fajszon elhunyt. — Ozv. Szivos Jdnosné szül. Losoncy
Borbála asszon)', Szivos Mihály sárospataki gymn. tanár
édes anyja, f. hó 21-lcén, élete 70-ik évében Sárospatakon elhunyt. Béke poraikra !
* Szerkesztői üzenetek. B. G. — B. S. (K. Sz.
M.) - J. P. és W. S. urak átalános érdekű becses cikkeit azért nem közöljük melegében, mert annyira túl
vagyunk halmozva, hogy pl. a mult heti túlszedés miatt
a tiszántúli s a szatmári gyűlések vége, s egy érdekes
baranyai »Belföld* számára sem jutott hely mai szamunkban. — S. S. cikkét megkaptuk, a mi azt is jelenti,
hogy közöljük.

NECROLOG.
Perei János, a mezőföldi ref. egyházmegyébe kebelezett fokszabadi egyház lelkésze f. hó 8-án szenderült
át a jobb életre, s pormaradvanyai nagyszámú közönség
részvéte mellett f. hó 11-én tétettek le a sír pihentető
ágyába.
Született a boldogult Mohán, Fehérmegyében,
1804-ik évi december hó 27-én, lelkész szüléktől. Iskolai pályáját Pápán végezvén, az akkori idők szokásaként egy évig a gymnasiumban tanított, s innét akadémiai rektoriára Kenesére ment, mely hivatalt közszeretetben három évig viselvén, ennek eltelte után a bécsi
prot. theologiai intézetet látogatta meg. Mint segédlelkész a soponyai és keresztesi egyházakban működött,
hat évig. Rendes lelkészszé 1836-ik évben lett a bodajki
egyházban; ugyanezenévben kötött házassági frigyet isnéh.
Yrecsei Gábor vár-palotai lelkész és veszprémi e. m. esperes kedves leányával, Vecsei Máriával. Bodajkról 3 év
elteltével Mező-szentgyörgyre, majd innét is 3 év eltelte
után, Kenesére, akadémiai rektorsága kedves helyére
hivatott meg. Itt érte az 184%-ik évi forradalom vihara,
mely neki is sok nyugtalanságot okozott, de hazaja s
nemzete iránti hűségében nem tántoríthatta meg. Édes
önérzettel, boldogító öntudattal emlegette sokszor, miként
mentette meg róm. kath. lelkész collegáját a kivégeztetéstől, ki a kormánybiztos előtt bevádoltatván sVeszprémben fogságra vettetvén, már-már feje fölött függött a
halál pallosa, midőn ő bátor elszántsággal sietett megmentésére, s próbákkal bizonyítván be az elébb eltévedettnek később megtértét, kegyelmet nyert számára.
1850-ik évben a mezőföldi egyházmegyének egyik
legfényesebb egyháza Fokszabadi hivta meg; s itt végezte be nemesen futott pályáját is. Érdemei szélesebb körben is méltányoltatván, az egyházmegye közbizalma egyszerre tanácsbirói és pénztárnoki hivatallal
tisztelte meg. Tizenkét éven át kifogástalan lelkiismeretességei és pontossággal viselvén e közhivatalokat, e
már 70 évet meghaladott férfiút aggkora gyengélkedései
intették a végszámadásra ; s 1875-ik évben mind a tanácsbirói mind a pénztárnoki hivatalról lemondván sáfárságáról beszámolt és mindenben hívnek találtatott.

unoka nővére, s más rokonai gyászolják elhunytát. Legyen áldott emlékezete !
Közli
Pap Sándor,

Mint ember, szelid kedélyű, tiszta lelkületű ; mint
pap és köztisztviselő, buzgó, lelkes, rendszerető, pontos.
E benső tulajdonokkal párosulva a tisztességes papi
alak, méltóságteljes külső, derék termet, jó hang, jó
szónoki tehetség: nem csuda, hogy tisztelve szeretett
pásztora volt nyájának, s tiszteletre méltó mások előtt
is, — nem csoda, hogy lelkészi s házassági élete nyugalmas, és betegágyában tett saját nyilatkozata szerint
is pályája szép volt. Nyugalmát csak egyszer zavarták
meg érzékenyen hivei, midőn ezelőtt egy évvel gyülekezetének néhány zavargó s feltűnni vágyó tagja, conventiójának némely mellékes részleteit tőle elakarta
vonni. Ez már az öreg ember sérelme volt, épen azért
mélyen lelkébe hatott. Ha ezen érzékeny bántalomtól
megkímélve szálhatott volna sírjába, akkor igazán rá
illettek volna a felette tartott gyászbeszéd alapigéi : „Ti
vagytok a mi dicsekedésünk és örömünk, i, Thess. ti. 20.

iszka-szentgyürgyi ref. leik.

ADAKOZÁSOK.
A szegedi ref. egyház részére Baksay Sándor
főesperes által bekiildetett a Solti reform, egyházmegye
23 egyházából begyűlt 1022 frt 33 kr. Az adakozó
egyházak név szerént: Áporkai egyház 13 frt, Apostag
2 frt, Bogyiszló 24 frt 48 kr., Csanád 24 frt 53 kr. (
Dab 6 frt, Dömsöd 33 frt 50 kr., Duna Pataj 93 frt
95 kr., Duna Vecse 100 frt, Eoktő 26 frt 5 kr., FülÖpszállás 25 frt, Kunszentmiklós 206 frt 14 kr., Lacháza
100 frt 93 kr., Majosháza 3 frt 70 kr., Ordas 5 frt,
Ráckeve 14 frt 8 kr., Solt 121 frt 30 kr., Szabadszállás
60 frt., Szalkszentmárton 15 frt 62 kr., Szentbenedek
10 frt 28 kr., Szeremle 34 frt 37 kr., Szigetszentmiklós
50 frt 44 kr., Tass 31 frt 42 kr., Úszód 20 frt 54 kr.
Összeg 1022 frt 33 kr. Baksay S.

Házassági életét a gondviselés gyermekekkel nem
áldotta meg, de e miatt soha panasz nem jött ki
szájából. Pályatársain, s gyülekezetén kivül, özvegye, s
egy 25 évig szárnyai alatt élt, s részint általa is nevelt
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A kassai ágost. hitv. egyházközség tanodájánál rendes felső (3. 4. polgári) leánytanítói
állomásra pályázat hirdettetik.
Járandóságok: évi fizetés 599 frt, lakbér 130 frt, 25 köbmeter kemény tűzifa és tandíj.
Helybeli protestáns növendékek 6 frt 30 krt., más felekezetűek és idegenek évi 20 frtot fizetnek.
A pályázóktól kívántatik, hogy általános szakképzettségöket, eddigi hivataloskodásukat és
a magyar és német nyelv alapos és teljes ismeretét kimutató okmányokkal felszerelt folyamodványaikat f. é. május 20-ig alulírotthoz beküldeni szíveskedjenek.
Kívánatos jártasság az orgonázásban és énektanításban. Megjegyzendő, hogy hivatalban
lévők véglegesen, nem hivatalban lévők egy próbaévre fognak megválasztatni.
Kassa,
2

1880. ápril hó 12-én.
Brósz

2

Jónát,

egyházi felügyelő.

PÁLYÁZAT
S t e l t z e r

IDéixxiel — f é l e

öszt0rxcLija.lt2?a.,

A győri ágost. hitv. ev. gyülekezet a kezelése alatt lévő ^Steltzer Dániel<<: alapítványból
40 írttól 100 frtig terjedő ösztöndijakra az 1879/80-ik isk. évre pályázatot hirdet.
Folyamodhatnak: ágost. hitv. ev. árva, szegény, győri, jó magaviseletű és szorgalmas tanulók, különösen a Steltzer vagy Ráth családhoz tartozók, bárhol tanuljanak.
A jelen isk. év első feléről szóló tanodai, úgy a szegénységet, árvaságot vagy rokonságot
tanúsító bizonyítványokkal felszerelt folyamodványok f. é. május hó végéig alúlirotthoz intézendők.
Győr,

apr. 18. 1880.
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Pál,

a győri ágost. hitv. ev. isk. bizottság elnöke.
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : JDr.

I B a - l l e t g a Ib^dlór.

D E U T S C H M.-féle művészeti intézet Budapest.

PROTESTÁNS

SKOLAI LAP.
SZERKESZTŐés

E l ő f i z e t é s i

Hirdetések dija:

d i j :

K I A D Ó - H I V A T A L :
VIII, ker, Máiiautca 10. sz. 1. em,

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel 4 hasábos petit sor többszöri beiktatásért
félévre í fit 5 0 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.
kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban.
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Azon t. előfizetők, kiknek előfizetésök reáliskolai oktatásról a magas kormány által akkor
lejárt, annak megújítására felkéretnek. ""^Üfelőterjesztett javaslatot s míg egyfelől örömünk,
Magyarország m. t. képviselőházához,
a magyarhoni ág. h. ev. egyetemes egyház kérvénye, melyben a gymnasiumi és reáliskolai oktatásról szóló törvényjavaslatot módosíttatni kéri.

A magyarországi ágost. hitv. evang. egyház
mindenkor egyik legszebb és legfontosabb feladatának ismerte az 1791. 26. törvénycikkel ujabban
biztosított önkormányzati jogát és rendelkezési
szabadságát, a hazai közművelődés érdekében érvényesíteni.
Azon szolgálatok, melyeket az egyházunk
által tetemes áldozatokkal fenntartott iskolák, a
nemzeti irányú közművelődésnek tettek, tanúskodnak arról, hogy feladatunknak megfelelni igyekeztünk;" de tanúskodnak egyszersmind arról, hogy
a magyar protestáns egyház céljai s érdekei, hazánk közművelődési érdekeivel azonosak.
Ezen meggyőződésben örömmel üdvözöltünk
s üdvözlünk és készséggel
támogattunk és támoo o
gátunk minden oly lépést, mely a hazai közoktatás biztos alapokra tektetésére és fejlesztésére
irányul, de egyszersmind lehetetlen volt szem elől
tévesztenünk, hogy a helyes reform főbiztosítéka
épen az 1791. évi 26. t. c.-ben lefektetett szabad
tanítás és taníttatás elvében rejlik, és, hogy önkormányzati jogunk és szabadságul k sértetlen
fenntartása, a nemzeti kultura fejlek sének, úgy
mint a múltban, továbbra is biztos a pja
Ezen meggyőződésünk által vezéreltetve vettük már 1877-ben e célra kiküldött bizottságunk
által, vizsgálat és tárgyalás alá, a gymnasiumi és

nek adtunk kifejezést, hogy a magas kormány
valahára komolyan hozzáfogott azon visszaélések
és rendetlenségek megszüntetéséhez, melyek a
külömböző jellegű tanodáknál — épen alkalmas
törvény hiányában — országszerte mutatkoznak;
másrészről komoly aggodalmaink voltak azon irány
miatt, mely önkormányzati jogunk sérelmére vezetett volna.
Hasonlókép egyházunk szempontjából ugyan^
de azon tudatban, hogy a magyar prot. egyház
céljai s érdekei, hazánk közművelődési érdekeivel
azonosak, vettük a gymnasiumi és reáliskolai oktatásról legutóbb előterjesztett törvényjavaslatot
tárgyalás és vizsgálat alá, és midőn ennek folytán
észrevételeinket és kívánalmainkat- a mélyen tisztelt képviselőház elé terjeszteni kötelességünknek
ismerjük, ez által egyszersmind a hazai közművelődés ügyének igyekszünk szolgálni.
Ezúttal is első sorban örömünknek adunk
kifejezést, hogy valósulás elé néz a hazai közoktatás, átalános törvény által való rendezése iránt
táplált óhajunk, mely rendezést mult évi közgyűlésünkön is, midőn a főfelügyeleti jog külön rendezésének szándékáról értesültünk, sürgettünk.
Tesszük ezt annyival inkább, mert ekkép
megóva látjuk az 1791. 26. t. c. azon szabadságunk biztosítékát képező rendelkezését, mely szerint a coordinatio literariae institutionis csak átalános köztörvény alapján alkalmazható egyházunkra.
Örömmel tapasztaltuk azt is, hogy a korábbi
javaslatnak egynémely, önkormányzati jogaink
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elénk sérelmével járó határozmánya, a jelenlegi
javaslatban elejtetett; sajnosan látjuk azonban,
hogy a jelenlegi javaslatban is számos oly határözmány foglaltatik, mely egyházunk békekötéseken alapuló, törvényesen biztosított önkormányzati jogával és szabadságával ellenkezik.
A törvényjavaslat egyik vezéreszméje, hogy
az állam főfelügyeleti jogát tanodáink felett is
gyakorolja. Mi ezen, az 1791. 26. törvénycikkben
is fenntartott jog előtt mindig tisztelettel meghajoltunk, de kénytelenek vagyunk kijelenteni, hogy
a főfelügyeleti jognak oly értelmezését, minő a
törvényjavaslat némely pontjaiban jelenkezik, sem
egyházunk történelmi múltjával, sem iskoláink jelen
s jövendő érdekeivel összeegyeztethetőnek nem
találjuk.
Szivesen elismerjük mi az államkormány azon
jogát, hogy önkormányzati jogainkba nem ütköző
módon, tanodáink szellemi s anyagi állapotáról
magának biztos tudomást szerezhessen; de nem
ismerhetjük el a főfelügyeleti jogot oly értelműnek, hogy e címen az államkormány rendelkezési
joggal nyúlhasson be iskoláink belügyeibe, vagy
megadható, de meg is tagadható engedélyektől
tehesse függővé jogaink gyakorlatát.
Mi azt hisszük, hogy az állam jól felfogott
érdeke csak kettőt követelhet meg a mi felekezeti intézeteinktől; jelesül azt: hogy azok az
állam magasabb érdekeit semmiféle körülmények
közt ne veszélyeztessék és azt, hogy a korral
haladva, azután is oly hű és méltó tényezői legyenek a nemzeti kultúrának, mint voltak a múltban.
Ugyanezért mi méltánytalannak tartjuk a törvényjavaslat minden oly intézkedését, mely a belső
iskolai életet, az oktatás szellemét, irányát s szabad fejlődését korlátozná.
A jelzett elvi szempontokból, méltó aggodalmat kelt mindjárt a törvényjavaslat i-ső §-a
viszonyítva a 3-ik §-hoz s az V-ik fejezet címéhez.
Az i-ső §-ban kimondatván ugyanis, hogy
az állam a középtanodák felett részint rendelkezési, részint felügyeleti joggal bir, a 3-ik §-ban a
hitfelekezetek, s a törvényhatóságok által fenntartott iskolákra nézve az mondatik, hogy ezek
lelett ^mennyiben illeti az államot, illetőleg a közoktatásügyi minisztert a főfelügyelet mellett rendelkezési jog is, az V-ik fejezet határozza meg.*
Az V-ik fejezetben pedig, a protestáns egyIt
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ház alaptörvényileg biztosított önkormányzati jogából folyó külön szempont teljes mellőzésével,
felekezeti iskoláink összefoglaltatnak s egy sorba
helyeztetnek a törvényhatóságok, községek és
magánosok által fenntartott oly iskolákkal, melyeknek történelmileg kifejlett jogalapjok nincs.
Ez annál feltűnőbb, mert a közoktatási miniszter
rendelkezése alatt álló alapokból fenntartott iskolákra nézve, mindior világos
megkülönböztetés
tarO
O
'

tátik fenn az állami iskolákkal szemben, holott
azon alapok jogi természete mindeddig eldöntve
sincs.
Igaz ugyan, hogy az V-ik fejezet egyes szakaszaiban fordulnak elő a hitfelekezeti iskolák
jogi állásából folyó, egyes eltérő intézkedések, de
ez nemcsak ki nem zárja, de sőt e törvényjavaslat említett szerkezete mellett, tért nyithat a főfelügyeleti jog oly értelmezésének, mely beavatkozásra s a rendelkezési jog gyakorlására is ki
volna terjeszthető.
Ily értelmezés lehetőségének kizárása s annak biztosítása végett, hogy a főfelügyeleti jog
más módon s más terjedelemmel, mint eddig az
1791. 26. t. c. alapján gyakoroltatott, ne gyakoroltassák: szükségesnek találjuk, hogy iskoláink
önkormányzati alapokon nyugvó, történelmileg kifejlett állásával s egyszersmind a hitfelekezeti iskolákra nézve tett intézkedések belső okaival megegyezőleg, az önkormányzati joggal biró iskolákra
vonatkozó összes intézkedések, külön fejezetben
soroltassanak fel.
A 65. §. a testgyakorlatokra vonatkozó határozatokat kiterjesztvén a felekezeti iskolákra is,
ezek közt célszerűnek s helyesnek ismerjük mi is
a katonai gyakorlatok behozatalát, de hogy ezeknek a fennforgó viszonyok közt meg is felelhessünk, okvetlen szükséges volna a 65. §-ban hivatkozott 33. §-nál az iránt intézkedni, hogy a hol
a felekezet a céllövésre szükséges helyiség- és
térnek nincs birtokában, erről az állam gondoskodjék saját költségén.
Ugyancsak a 65. §-ban azonban, a második
bekezdés szerint, a főfelügyelet határain messze túlmenő beavatkozás biztosíttatnék a kormánynak s a
kormányokkal járó változandóságot tekintve, tanodáink egyik legfontosabb érdeke ingatag alapra
helyeztetnék.
Mert míg az állami iskolákra nézve a 6-ik

§. szerint törvényben határoztatnak meg a köteles tantárgyak, a 65. §. szerint ez, a hitfelekezeti
iskolákra nézve, a kormányra bízatnék, úgy hogy
az autonom felekezeti iskolákban a miniszter több {
hatalommal ruháztatnék fel, mint az államiakban.
Méltán igényelhetjük, hogy a köteles tantárgyakra nézve, akár az által, hogy ugyanazok
állapíttatnak meg, mint az állami iskolákra nézve,
akár máskép, törvényben nyerjünk minden ingadozás és beavatkozás ellen biztosítékot.
A mi ugyanezen szakaszban a tanítandó ismeretek terjedelmét és mértékét illeti, van ugyan
a kormány-intézkedésekre nézve némi korlát felallitva, de hogy ez, a szerkezet homályosságánál
fogva, a közoktatás és saját iskoláink szabad fejleszthetésenek kárával, oly értelmezésre ne vezethessen, mintha az iskoláinkban magunk által alkalma- ;
zott mertek sem haladhatná meg az állami iskolákban alkalmazott mértéket: ennélfogva világosan kifejeztetni kérjük azon álláspontot, mely szerint az állam tőlünk a megszabott minimumnál többet ne
követelhessen, — azon autonom jogunk azonban,
hogy a minimumként meghatározott mértéknél
többet szabhassunk meg iskoláinkban, továbbra
is fentartassek.
A 69. §. az épületekre, tanitási helyiségekre,
a tanulók számára nézve iskoláinkra is kiterjesztvén a törvényjavaslat erre vonatkozó határozmányain ezeknek mellőzését k é r j ü k : mert ezen intézkedések ismét jogaink
indokolatlan sérelmével
járnak, másrészt pedig hazai viszonyainknak sem
felelnek meg és csak folytonos meddő vitákra
szolgáltatnak okot.
Közegészségügy szempontjából elég garantiát nyújt az orvosi vizsgálat és különben is ezen
szempontnál nem annyira a tanulók száma, mint
ezek, és a helyiség közti arány mérvadó. H a
azonban didaktikai tekintetből — dacára fennebbi
kérelmünknek — szükségesnek tartatnék is a tanulók számának törvényben való meghatározása,
akkor is okvetlen külömbség volna teendő az
alsóbb és felsőbb osztályok közt s amazoknál nagyobb szám volna megállapítható.
A 70. § fentartja ugyan egyházunk főhatóságainak kivételek engedélyezésére
vonatkozó
jogát, de azt illusoriussá teszi egyersmind az által, hogy annak más tanintézetekre vonatkozó
hatályát előleges miniszteri engedélytől teszi füg-

g ő v é ; mert a kivételes engedély kérdése felett
való határozatnál nem levén előre tudható, hogy
az illető tanuló nem kénytelen-e később más tanodába járni; ezen rendelkezés azt vonná maga
után, hogy a tanuló jövőjének biztosítása, tényleg mindenkor a miniszteri engedély kérelmezését tenné szükségessé.
E szakasz tehát oly irányban volna módosítandó, hogy az előleges engedély feltétele mellőztessék.
A 72. § érintetlenül hagyván egyházunk tanárképzési és tanárképesítési jogát, az ellen, hogy
e részben az állam kellő ellenőrzést gyakoroljon,
nincs ellenvetésünk. Egyházunknak a nyilvánossági
s allami ellenőrzés elől elzárkózni nincs oka.
Annál sérelmesebb azonban s egyházunk
culturalis működésének méltánytalan figyelmen
kívül hagyását tanúsítja, hogy az ekkep az állam
ellenőrzése mellett képesített tanárok, a 27. §
szerint, az államkormány hatósaga alatt álló középtanodákban nem alkalmazhatók, ha csak még
egyszer a miniszter által kinevezett bizottság előtt
viszgálatot nem tesznek.
Ezen intézkedés következetlenséget is loglal magában, mert ha egyházunknál a tanári képesítés nem volna megfelelő, akkor a tanári
működés ily t a n á r o k n a k nálunk sem volna megengedhető ; midőn pedig azt a törvényjavaslat is
megengedhetőnek ismeri el, nincs semmi indok
tanáraink működhetési terét ily korlátok közé
szorítani.
A 27. § tehát ezeknél fogva akkép volna,
már csak a viszonosságnál fogva is, módosítandó,
hogy a 72. £j-ban fenntartott jogunk részben illusoriussá ne váljék s a 72. §. értelmében képesített
tanárok, egyenlő állásban legyenek azokkal, kik
a miniszteri bizottság előtt tettek tanári vizsgát.
A viszonosság megkívánná egyszersmind a
73. §-nak is oly módosítását, hogy tanáraink az
ezen szakaszban kiemelt szempontból se helyeztessenek másoknál rosszabb viszonyok közé.
Megjegyezzük még ezekkel
kapcsolatban,
hogy a tanárképző intézetekre nézve nem tartjuk
elegendőnek, ha a 72. §-ban csupán a 66. §-ra
történik hivatkozás, mert véleményünk szerint
mindenkitől, ki Magyarországban tanári képesítést
nyerni kiván, megkövetelhető, hogy a magyar
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nyelvet teljesen b i r j a ; s ennek alkalmas módon
a törvényben világos kifejezés volna adandó.
A 74. §-nak a tanarok és köteles tanóraik
szamának meghatarozása, s a párhuzamos osztályokra vonatkozó rendelkezése a 1791. 26. törv.
cikk 6. §-nak ellenere önkormányzati jogainkat
csorbitja s ebből kifolyólag zavaró beavatkozasokra nyújt alkalmat.
E mellett a javaslat 64. es 65. §§-ban foglalt azon intézkedésekkel is, melyek szerint a tanerők alkamazása, a tanrendszer és tanterv megállapítására vonatkozó autonom jogunk fenntartatik, ellenmondásban van.
Midőn tehát ezek folytán ezen szakasz mellőzését kérjük, egyszersmind azt jegyezzük meg,
hogy még azon esetre is, ha a tanárok száma
iránti intézkedés mellőzhetíennek tartatnék, teljesen elegendőnek tartjuk, minden reszlet mellőzésével, annak általánosságban való kimondását,
hogy minden tanodában legalább annyi rendes
tanár alkalmazandó, a hány osztály van.
A 77. §-ban az utolsó bekezdés kivételével
csak az foglaltatik, a minek egyházunk, a végre,
hogy az állam kormánya tanodáink anyagi és
szellemi állapotáról tudomást szerezhessen, eddig
eleget tett. Az utolsó bekezdés azonban teljesen
felesleges, mert a szakasz elejében már benne
foglaltatik, hogy a hitfelekezetek illető főhatóságaik utján terjeszthetik elő jelentéseiket. Ha ennek
dacára az utolsó bekezdés még is
fenntartatnék,
helytelen értelmezésre s a fő-felügyeleti j o g tekintetében önkormányzatunkra hátrányos magyarázatokra adna alkalmat. Miért is ezen utolsó bekezdés elhagyását kérjük.
A 79. § utolsó bekezdése iskoláinkra is kiterjesztvén az 58. és 60. §-kat, melyekben az,
hogy más iskolákban is lehessen érettségi vizsgát
tenni, s a reáliskolai érettségi vizsgálatnak gymnásiumivá tétele, miniszteri engedélytől tetetik
függővé: ezen intézkedés, túllépve a felügyelet határát, rendelkezési jogot adna a kormánynak.
Ezen intézkedés élénkén sértené autonómiánkat s szaporítván az engedélyezési eseteket, ezzel egyszersmind szaporitaná az engedélyezésekkel járó — a közoktatásnál jelenleg is érezhető
bajokat.
Mi tehát ezen intézkedés mellőzéset kérjük.
A 84. és 85-ik §-ok a legfontosabb jogok

egyikere, iskoláink nyilvánossági jogara vonatkoznak s bár ezen szakaszokban a nyilvánossági
megadásának vagy elvonásának autonom joga
nincsen kétségbe vonva, mindazonáltal ezen jog
részint egyes intézkedések altal gyöngíttetik, részint
homályos szövegezés miatt ingatag magyarázatoknak tetetik ki.
Gyengíti ezen jogot a 8 4 : § - n a k a megintésekre
vonatkozo intezkedese, amennyiben a j o g elvonasa kizárólag a megintések szamatol tétetik függővé, — azon kérdés pedig, hogy helyesen alkalmaztatik-e a megintés, számtalan súrlódásra vezethet.
H a azonban nem találtatnék is helyesebb
mód a megintesek szabályozására, annyit mindenesetre szükségesnek látunk, hogy az egyes megintések közötti idő legalább egy évre szabassék,
mert félév alatt, mint a javaslatban terveztetik, a
megintes indokául szolgáló egyik vagy másik hiányon, az oktatás felbeszakitasa nélkül, gyakran
lehetetlen volna segíteni, mi azután mégis maga
utan vonhatná a súlyos következményekkel járó
többi, rövid időközii meginteseket.
Az emiitett esetben továbbá a megintések
kezdetéről szóló intézkedést is módosítandónak
tartjuk, mert arra, hogy minden tanoda az uj
törvény kellékeinek megfelelőleg rendeztessék be,
a létező viszonyok közt két év igen rövid idő, s
erre, tekintve kivált a rendelkezésre álló anyagi
erőt, legalább 5 év szükéges — és pedig ugy
hisszük országszerte.
A nyilvánosságra vonatkozó autonom jogunkat az 58. § homályos szerkezete teszi ki káros
félreértésnek, mert lehetővé teszi azon magyarázatot, mintha a nyilvánossági jog megadása, a
hitfelekezeteknél is, melyek szintén köteleztetnek
a középiskola felállítása iránti szándékot bejelenteni — miniszteri elhatározástól függne, mi pedig önkormányzati jogunk mélyre ható sérelmével járna.
Szükségesnek látjuk tehát, hogy a törvényben
világos kifejezést nyerjen, miszerint felállítandó
iskoláink bejelentése csak tudomás végett történik, de annak nyilvánossági j o g a miniszteri engedély ^agy elhatározástól nem függ.
Ezek azok, melyeket jelzett álláspontunkból
a gymnasimi s reáliskolai törvényjavaslatra nézve
szükségesnek láttunk kiemelni.

legiorum et gymnasiorum usu nunquam turbabuntur*
meg sem emlékezik, mintha nem allana fenn, és azt
merőben figyelmen kivül hagyja, ez valóban a kedélyek
megnyugtatatásara : „ad conciliandam perpetuam fraterni
amoris et fiduciae harmoniam, stabiliendamque per hoc
publicam patriae tranquilitatem* kevéssé alkalmas.
Ezeket megfontolva, az erdélyi ag. h. ev. országos
egyház, midőn 1874-ben ismét a középiskolai törvény
állott a m. képviselőház napi rendén, vallás és közoktatásügyi minister úrnak mar 1874. május 13-ikan nehéz
aggodalmait terjesztette elö egy oly eljárás irányában,
mely a hazai jog változhatatlan elvei szerint semmiséget foglalna magaban, melynek tényleges keresztülvitele
azonban az igazsagért kérelmező és ahhoz ragaszkodo
Budapest, 1880. april 22.
egyhazra a jogfentartas komoly kötelességét róná, köteA magyarhoni ág. hitv. evang. egyet e g y h á z :
lességet, melynek teljesítése azon egyházra annyival haBaró Hadvánszky Antal's. k.
Győry Elek s. k. | talmasabban háramlik, mentől nehezebben kell nélküegyetemes egyházi es iskolai felügyelő.
egyetemes főjegyző.
löznie azt, hogy ő és a rég-bevett protestáns testvér
egyhazak az egyházak egyenjogúsága iránti minden
t—r~
törvények dacara Magyarország törvényhozó testületéAz erdélyi ág. h. ev. egyház
ben, mint olyanok épen nem jelennek meg, míg a
országos consistoriiimanak kérvénye az országgyűléshez a J
sokkal később mint ok allamjogilag elismert görög egyközéptanodai törvényjavaslatot illetőleg.
hazak ily képviseletet a főrendi hazban nyertek.
Az erdélyi ev. egyház consistoriuma nevében dr.
Az erdélyi agostai hitu evangelikus országos egyTeutsch György superintendens ur nyújtott be kérvényt ház autonomiajanak az érvényben álló erdélyi vallasa képviselőházhoz. E kérvény első két szakaszaban törvényekkel ellentétben egyoldalulag bekövetkező megidéztetnek úgy a régi magyarorszagi, mint azon régi szorítása erre nézve azonban annál sérelmesebb lenne,
erdélyi valla^törvények, a melyeken alapult és alapszik mivel azon ok, mely az indokolásban részben némely
ma is a prot. iskolaügy sajátsagos jogallasa.
felekezeti középtanodák hiányos allapotaból felhozatik,
Ily alapvetés után, a III. szakaszban így szól a a miéinkre, bizonyosan az indokolás nézete szerint is,
kérvény. „Ezen jogallassal szemben, mely az erdélyi nem vonatkozhatik. Nem lehet illő, önügyben erről toago.stai hitű evangelikus országos egyhaznak középiskolai vább szólni, hivatkozunk azokra, a miket Br. Eötvös
autonom rendezését, igazgatasat és felügyelését minden József vallas és közoktatásügyi minister úr 1869. sept.
szilárdabbnak nem képzelhető alkotmányos biztosítékok30-án Nagyszeben polgármestere, tanacsa és városi képkal környezi, mily súlyosan kell éreznie azt, ha egy tör- viselete előtt középiskoláink állapota felől mondott, és
vényjavaslat ama jogi állást megváltoztatni akarja, midőn csak ismételhetjük azokat, a miket ugyan ő hozzá 1868
törvényeket, a melyek azon egyházra nézve nem érvé- november ió-áról ez erdélyi vallástörvények épségben
nyesek, arra alkalmazza és egy ily valtoztatasnak kiin- tartasa iránt intézett felterjesztésünkben irtunk : „annak
dulási pontját éppen azokból veszi, ez bővebb taglalast
fürkészését, minő gyümölcsöket érlelt meg az erdélyi
nem igényel egy jogi allamban, a melyben az alkot- agostai hitű evangelikus egyháznak a népoktatás és közmanynak szentségére a legfőbb súly fektettetik. De nem erkölcsiség teréni eddigi tevékenysége, bizalomteljesen
lehet elég nyomatékkal kiemelni azt, hogy az 1791 -diki és megnyugvással Nméltósagod és a miveltség és jog
pozsonyi XXVI. törvénycikk, mely a szőnyegen lévő minden előítélet nélküli barátai igazságos megfontolásara
törvényjavaslatban a protestánsok középiskolái iránt ja- bízzuk. Az államnak itt bizonyosan nem lesz oka, az ő
vasolt uj hatarozmanyok kiindulási pontját képezi, tör- sajátsagos élet- és hátalomkörének megzavarása vagy
vény erejével bir ugyan az ágostai és helvét hitű evan- culturmissiójának karositasa felett panaszkodni ; és azon
gelikus egyházra nézve Magyarországban, azonban a anyagi áldozatok, melyeket az itt elérettekért hozott,
dolog természete és az 1868-dik évi XLIII-dik törvény, nem fogjak bizonyara annak értékét meghaladni, a mi
cikk 12-dik ij-a világos, határozott rendelkezése szerint abból nékie is es szabadelvű fejlődésének javára válik. *
Erdély s ennek protestáns egyházaira nézve érvénynyel
Különben mar a középiskoláink altal évenkint köznem bir. Ezekre nézve érvényes a Leopoldi Diploma
zétett értesitvények, valamint a főméit, ministerium részéI-só cikke mellett a/. 1790/1 -diki kolozsvári országgyűről az egész középiskolaügy allapotáról a m. képviselőlésnek LIV-ik és LV-dik cikke, és hogy az említett
ház eleibe terjesztett jelentés az tanúsítják, hogy az erdétörvényjavaslatnak indokolása az elsőt: „salvo circa illas
lyi agostai hitu evangel. országos egyház gymnasiumai
(fundaciones) superinspectionis jure, Majestati regiae comés reáltanodái szervezetük szerint a valamennyi cultural<(
petente igen is említi, ellenben az utóbbiról: „in col- !
lamok által ily intézetek iránt formált követelmények

Úgy vagyunk meggyőződve, hogy ezen észreveteleink során kert módosítások elfogadása,
nemcsak iskoláink protestáns jellegének s önkormányzati szabadságunknak megőrzését, az államkormány felügyeletének kellő biztosítását, hanem átalában is- a tanügy helyes irányú rendezesét es továbbfejlesztését eredményezi.
Tisztelettel kérjük ezekne] fogva, hogy a
gymnasiumi és reáliskolai oktatásról szóló törvényjavaslatot jelen kérvényünkben előadott észreveteleink értelmeben megváltoztatni
méltóztassék.
o

niveaujati alul nem állanak ; a tanítók száma mindenütt
megfelelő ; nincs tanitó alkalmazva, ki három évi egyetemi tanulmányokat nem tett és az előszabott vizsgát
ki nem állottá volna, a mely már a jelen század elején
behozva, az 1862-dik év óta remek tanárvizsgák mintájara újból szervezve lett, a minthogy egyátalján a hazai iskolaügy története bizonyságot tesz arról, hogy
egyházunk, szabad önkormányzati hatáskörében minden
időben komolyan oda törekedett, hogy középiskoláit oly
magaslatra vezesse és minden tudományos és paedagogiai haladásban oly móddal részeltesse, hogy az allamnak sem volt soha alapos oka a panaszra.
Tekintettel az előre bocsátottakban előadottakra,
jórészt nem látszik szükségesnek a törvényjavaslat részleteibe bocsátkozni és kimutatni azt, hogy a koronanak
a pozsonyi 1791-beli XXVI-ik törvénycikkben foglalt főfelügyeleti jogát, mely természeténél fogva mégis főleg
negativ jellegű, miként alakítja át jelentékeny esetekben
az iskolának positiv vezetése, kormanyzása, szervezése
és igazgatasa jogava, oly rendelkezésekkel, melyek magának a törvényjavaslatnak álláspontjából a legnyomósabb aggalyokat fognak kelteni. Ezeknek azonban e
helyütt tovább kifejezést adni annal kevésbé lesz ajánlatos, mivel, a mint föntebb kimutattatott, ama törvénycikk Erdélynek protestáns egyhazaira nem vonatkozik.
Ezeknek sajatnemu autonom jogallasa, mely nékiek középiskoláik berendezése és igazgatasa körül a
szabad önelhatározásnak jóval nagyobb mértékét biztosítja, az erdélyi vallastörvényeken alapul, melyek nem
kevesebb joghatálylyal birvan mint a pozsonyi 1791-iki
XXVI-dik törvénycikk, az Erdélynek Magyarországgali
egyesítéséről szóló alaptörvényben (1868-dik évi XLIII-dik
torvénycikk) uj biztosítást nyertek.
A jogi államnak és természetszerű továbbfejlődésének érdekében bizonyosan nem allhat az, hogy ezen
positiv jog, melynek oltalma alatt Erdélynek protestáns
középiskolája bírta magat egyedül fentartani és továbbfejleszteni, egy tannak, egy elméletnek, legyen az az
allam mindenhatósaga, vagy rögtöni szüksége az egyformaságnak oly életkörökben, a melyek az adott viszonyok és benső lényegök szerint történelmileg külötibözőleg alakultak, feláldoztassék.
Az, a ki az erdélyi ág. h. ev. országos egyazban
a középiskolai tanari hivatas és a lelkészi hivatal közt
létező szoros kapcsolatot ismeri, érteni fogja azt, miszerint a fenforgó esetben oly kérdésekről van szó, melyek
nemcsak azon középiskolát érintik, hanem valóban az
egyhaznak mint ilyennek és lelkészi hivatalának legmélyebb életkérdései, érteni fogja, hogy azoknak egyoldalú
megoldása, a nélkül hogy az egyház bár csak meghallgattatott volna, esetlegesen tényleg oly viszonyokat teremthet, melyek a protestáns mivelődést és az erdélyi
evangel. országos egyházat a legsúlyosabban károsítják
és bizonyosan nem szándékolt következményeikben a
protestantismus üldöztetéseinek legrosszabb nemét kö-

zelítenék meg, melyek nem csupán sajat hazank történetének képezik oly sötét lapját.
Annál igazoltabb a teljes tisztelettel alólirt országos Consistoriumnak kérése, miszerint:
méltóztassék a m t. képviselőház a gymnasiumi
és reáliskolai oktatásróli törvényjavaslat feletti határozat
hozatalnál az erdélyi ágostai hitű evangelikus országos
egyház középiskolait illetőleg az erdélyi vallásügyi törvényektől semmi esetben el nem térni, sőt inkább a
mondott egyháznak, középiskolai ügyét illetőleg amazok
altal államszerződések és békekötések alapján és legújabban az 1868-dik évi XLIII. törvénycikk 14-dik §-a alta
ismét biztosított jogát érintetlen hagyni.®
Dr. Teiitsck György,

Fritseh

superintendnes.

Karoly,

jegyző.

ISKOLAÜGY.
Válasz Gyurátz F. „Észrevételek" cím alatt
megjelent cikkére.
(Vége.)

Ha a népiskolában a Gyurátz ur altal is minden
vallasok közös alapja gyanant elismert vallási és erkölcsi
igazsagok a növendékek lelkébe vagy inkább szivébe
be lettek ültetve, ha így erős fundamentum vettetett az
épületnek a mindennapi iskolaban ; csak akkor kezdődhetik nemcsak baj nélkül, hanem nevelőileg hatva, a
confirmatioi oktatas alatt, a lelkész által tanítva, a felekezeti hitcikkelyek megismertetése. A bűnösség érzetének felébresztése s több efféle nem fogna mar ekkor
rontólag hatni a leendő egyháztag lelkére ; mert részint
az előző vallásoktatas altal a felekezeti hitcikkelyek
számára kellő alap vettetett részint pedig a 14—15
éves (ezen kor előtt a confirmatiót per absolute nem tarthatom helyesnek) ifjú bír mar annyi élettapasztalattal,
hogy azokat felfogja.
Valamint a testi táplálkozás terén a különböző
körök mas-mas tapanyagot igényelnek, úgy hogy a
mely tápszer a csecsemőt megölné — az a felnőttnek
legegészségesebb — úgy van az a szellemi, névleg
vallasos táplálkozás terén is.
Hogy a vallásoktatást az iskolaban kizárólag csak
a tanitó szamára követelem, bátor vagyok azzal indokolni, hogy a paedagogia napjainkban önálló tudomány,
hogy a vallásoktatás is paed. elvek szerint kezelendő,
hogy a vallásoktatás sikertelenségének egyik oka nem
kis mértékben arra vihető vissza, miszerint azt az egyéb
tárgyaknál alkalmazásba vett elvektől eltérőleg akartak
vezetni. Megengedem én azt, hogy a lelkész, mint
psychologiai és humanisticus műveltséggel bíró egyén
paed. elveket és paedagogiai tapintatot csekély fáradsággal
könnyen szerezhetne magának; azonban fájdalommal
tapasztaljuk, hogy vajmi kevesen vannak a lelkészi kar-

ban, kik e fáradságra hajlandók volnának; a legnagyobb
résznek még a confirmatioi oktatás is terhére van. Tehát még akkor is, ha a vallásoktatásnak a tanitó általi
vezetését a tanitás egysége nem követelné is, — még
akkor sem tartanám tanácsosnak azt a lelkészre ruházni.
Gyurátz úr azon nekem tulajdonított állításra, miszerint én a felekezeti vallásoktatas megszüntetését követelném minden fokon, ki kell jelentenem, hogy én
ezt csakis az elemi mindennapi tanfolyamra nézve értettem ; hogy pedig a confirmatioi oktatást én is szükségesnek tartottam, kitűnik világosan azon állításomból,
mely szerint az általános vallásoktatás által véltem a
növendék lelkét a felekezeti tanok befogadására megerősítendőnek.
Holmi jogfeladásról, jogelvonásról egész értekezésemben egy szót sem szóltam. Bizony bizony, élénk
képzelő tehetség kell ahhoz, hogy valaki belőle ilyet
is kimagyarázhasson.
A mi Gyurátz úrnak a katholicismusra, mint velünk szemben álló vallásos nagy és zsarnok hatalomra
való utalását illeti —• tisztelettel megjegyzem, hogy
senki sem érzi és tudja nálam jobban, mennyire résen
kell nekünk azzal szemben lennünk. Tudom, hogy mily
éber figyelme tárgyát képezi szabad egyházunk, hogy
nem retten vissza semmi eszköztől, hogy az általunk
elfoglalva tartott téren, az emberek lelkében lábát megvethesse. De épen azért, mivel mindezt nagyon jól
tudom, fogtam tollat, hogy rá mutassak egyházi életünk
épületének egyik porladozni kezdő talpkövére. Minden
kornak mind a szellemi, mind az anyagi téren meg
vannak a maga fegyverei. Vájjon mit gondol ön, hogy
ha ma kacagányos őseink buzogány nyal és íjakkal fegyverkezve, e szeretett haza határain megjelennének, vájjon képesek volnának-e azt az Uchatius ágyuk és hátul töltő fegyverek ellenében hatalmukba keríteni ? No
látja Gyurátz ú r ! És ön még is a reformatio korából
felmaradt fegyverekkel akar küzdeni, mind a katholicismus, mind az ujabban felmerülő romboló tanokkal —
communismus, socialismus, mert ezeket sem szabad szem
elől téveszteni — megküzdeni.

podunk, mert az a protestantismus szellemével össze
nem egyeztethető.
A mi Gyurátz úrnak Basedowra vonatkozó helyreigazítását illeti •— köszönöm ; de tisztelettel megjegyzem
hogy Rousseau, Salzman és Basedow a vallás helyére a
nevelés terén az erkölcstant tették.
Most pedig, miután én is elmondtam az »Észrevételekre c< megjegyzéseimet, bár cikkem elején azon
hitnek adtam kifejezést, hogy nem sok reményem van
álláspontom helyességéről önt meggyőzhetni; mégis
azon ajánlatot teszem, fogjunk kezet, küzdjünk egyesült
erővel, mert tudom úgy is, hogy egy a célunk: a
protestáns szellem felköltése. Tegyük pedig ezt annál
inkább, mert olvasóink bizony-bizony ránk olvassák a
Disputatió (I leine) vig strófáját:
„Welcher Recht hat, weiss ich nicht
Doch es will mich schier bediinken,
Dass der Rabbi und der Mönch,
Dass sie alle beide stinken.*
Somogyi Géza.

BELFÖLD.
A positiv indítvány.

A tiszántúli ref. egyházkerület f. hó 12-ikén Debrecenben tartott közgyűlésén a nazarénismus ügyében
oly korrekt határozatot hozott, melyet lehetetlen a legnagyobb elismeréssel és méltánylattal ki nem emelni.
Azt határozta az egyházkerület, hogy a nazarénusok ellenében leormánysegitségért nem folyamodik.
Helyes. Ez az, mit minden higgadtan és méltányosan gondolkodni képes prot. ember várhatott, ez
azon határozat, melyért a tiszántúli ref. egyházkerületnek
a legszívesebben gratulalhatunk.
Kettőről tett fényes tanúbizonyságot az egyházkerület említett határozatában.
Először megmutatta azt, hogy a felebaráti szeretet
magaslatan all; sajnalja ugyan az eltévelyedett híveket,
Nekünk a tudomány ujabb vívmányait ignorál- de sem nem üldözi, sem a hatalom által üldöztetni nem
nunk nem lehet, nem szabad, ha azt nem akarjuk, hogy kívánja.
Másodszor megmutatta azt, hogy a prot. egyház
általuk eltapodtassunk. A katholicismusnak mind addig,
mig az emberek kebelében uralomvágy lakozni fog — sokkal erősebbnek érzi magát, sem minthogy komoly
mindig meg lesz a reakcióban a maga természetes ; oka lenne félni azon veszedelemtől, melylyel a nazarégyámola ; nekünk a protestantismus, a szabadság, a ha- nusok részéről netalán fenyegettetik.
ladás elve lehet természetes szövetségesünk, és mindeHanem volt ennek a közgyűlésnek egy mozzanata,
nünk. Ha egyszer haladni megszűntünk, hűtelenek let- mely ellen lehetetlen észrevételeket nem tenni, ha csak
tünk a protestantismushoz, halálitéletünket irtuk alá. az ember hallgatólag nem akar bűnrészesévé lenni az erőNem a dogmák voltak azok, melyek egyházunk kebe- szakoskodásnak.
lében oly sok magasztos tettnek voltak szülő okai,
Ilyen volt Celder Márton t. barátom indítványa.
hanem a haladó protestáns szellem. Elismerem én, Az ő positiv indítványának az a veleje : hogy kerestessék
hogy egyházunk dogmái e haladási fokozaton tisz- j meg a biblia-terjesztő társulat, hogy nazarénusoknak eltes helyet foglalnak el, és épen azért nem tartózko- ei árusításra ne adjon bibliát, mert a rajongók rendesen
dom azok tanítását a confirmandusok számara elfogadni, mint bibliaárusok mennek a nép közé s mint ilyenek
de azt nem fogadhatom el, hogy mi azoknál megálla- terjesztik az uj hitelveket.

Soha ennél inkább a feje lágyára esett okoskodást
nem hallottam. Ha ilyet laikus ember indítványozna
gyógyszerképen, a hallgatók kacagó izmait tenné tűzpróbára; de hogy Celder Márton léphet föl ily positiv
indítványnyal, azon már nem nevetünk, hanem megbotránkozunk.
Celder a volt hittérítő, a ki kezében a könyvek
könyvével bolyongott a nagy világban, eltiltja a nazarénusokat a biblia olvasásától; Celder a ref. lelkipásztor
a hitélet, a ker. vallásos eszmék codexét kiüti nazarénus
felebarátja kezéből. Tilalmazza azt a könyvet, melylyel a
hittéritők pogányokat térítenek at a ker. egyházba,
melyet az angol missionariusok ingyen is szórnak szét
mindenfelé a végből, hogy a lelki vakságban szenvedő
pogányokat annak olvasása által a ker. egyh. híveinek
megnyerhessék. Olvashatja a bibliát pogány, budhista,
tűzimádó, mohamedán, fétis - imádó, mert mind csak
megigazulhatnak általa, csak a nazarénus nem, mert
ezt épen a bibliával lehet tévútra vezetni.
Honnan vette Celder Márton ezen indítvány logikai
indokolhatásának képzelt lehetőségét, nem keresem,
csak azt jegyzem meg, hogy Celder mint iró és szerkesztő esetleg elkövetheti azon attentatumot, hogy positiv indítványát saját közlönyeiben ajánlgassa, s azért
szólalok fel, hogy ily dologtól a kedvét elvegyem.
Hát tegyük fel, hogy a biblia terjesztő társulat átváltoztatja magát Celder szép szemeiért lucus a non
lucendová, s nem ad a nazarénusoknak elárusitás végett
bibliát, no hát mi lesz akkor? A nazarénusok nem tudván saját hitelveiket a biblia segélyével terjeszteni, megszűnnek létezni. Természetesen a biblia ösSzes példányai
a biblia terjesztő társulat kezei közt vannak; világos,
hogy nazarénus ember nem nyomathatná a bibliát, mert
az összes nyomdák is nazarénus ellenesek; és Magyarország a három középázsiai khánság szélén esik, s az
egész hazaban csak egy nyomda van, s csak az nyomható,
a mi ellen a sejk-ül-iszlámnak nincs alaposabb kifogása.
Lám, lám Celder barátom, mily positiv indítványnyal lépett fel, s csak abban tévedt egy kicsit, hogy
nem Szamarkandban, hanem Debrecenben tette meg indítványát s nem is mint mohamedan mufti, hanem mint
ref. lelkész és emeritus missionarius.
A ker. ember, legyen az r. kath., protestáns, unitárius, baptista, nazarénus, valamennyi a bibliát tartja
azon vallásos igazságok kútfejének, melyeket követ,
melyekért lelkesedik. Ez azon örök forrás, melyből a ker.
emberiség az élet tiszta vizét meríti, ugyan mért tiltanánk el ezen örökké vigan csergedező forrástól nazarénus
felebarátainkat ?
Hogy ki miként értelmezi a bibliát, az mindenkinek a maga dolga. Okos ember okosan, korlátolt agyú
exegeta ostobán, a betürágás nemes művészete alapján
körülvéve magát a commentátorok szalmacsóvaival a
nélkül, hogy az élet tüzével tudná azokat lángra gyújtani.
Tehát > a bibliából mindenki azt olvassa ki, a mit
képes. Celder mást mint a nazarénus, S. római pápa is

mást és így tovább. De azért nincs baj, megértjük egymást, ha a nazaréti Jézus szive indulatja lakozik mi
bennünk.
Csak hadd olvassa hát a nazarénus a bibliát, mert
a mondó vagyok, hogy másképen nem fog megigazulhatni.
Kun Pál

Hivatalos jelentés a Baldácsy-alapitványról.
(Vége.)

Mindezek iránt az alapítvány kénytelen volt pereket indítani, másrészről pedig Földváry Árpád ur a
Schweiger testvérek, mint báró Baldácsy Antal volt
haszonbérlői altal ellene 67.000 frt és járulékai iránt indított per alapjan szavatossági pert támasztott az alapítvány ellen.
Ezekhez járult végre, hogy a Földváry Árpád ur
által az alapítvány ellen 70.393 frt. és járulékai iránt
indított kereset felperes több hitelezője által lefoglaltatván, a követelés tetemes összegek erejéig az alapítványnál letiltatott.
Ily körülmények közt arra, hogy az alapítvány a
kölcsönös perektől megszabadúljon s veszély nélkül róhassa le az alapító levél szerint ráháruló terhet, szükséges volt mindenek előtt, hogy az özvegy és örökösök,
valamint az örökösöknek egymásközt fenforgó viszonya
rendeztessék s ezen idő alatt az egyezkedési lépések
meg ne szakíttassanak.
Több tárgyalás alá vett s ismét meghiusúlt terv
után végre — rendeztetvén időközben az emiitett viszonyok — sikerült ezen helyzetet egyességileg tisztázni,
s a folyó év elején az egyességet végleg megkötni. Az
egyesség, melynél a bizottság azon erkölcsi tényezőt is
szemmel tartotta, hogy az alapítvány nehézségek fölvetése altal nem lehet hivatva az örökösök vagyoni kibontakozását a dicső emlékű alapító iránti hálátlanság"
nélkül megakadályozni, akkép létesült: hogy az alapítvány fennebb jelzett összes követelései kielégítéséül
40.000 frtot fogadott el oly módon, hogy ez az altala
hitbér címén fizetendő összeg- és kamataiba betudatván,
az elszámolás után még fennmaradt 30.000 frt tőke, s
ennek 1878. évi augusztus hó 8-tól, mint az alapító halála napjától, 1880. évi március hó 10-ig számított 6°/0
kamatai fizettessenek készpénzben.
Egyúttal megszüntettek a letiltások és mind a
két részről folyamatba tett perek, úgy szintén okmányilag biztosíttatott az alapítvány minden további követelés ellen.
A szükségessé vált s az egyesség értelmében
azonnal lefizetendő 30.000 frt. iránt a bizottság ismét az
első magyar általános biztosító tarsasághoz fordúlt, kérvén egyszersmind a fenforgó pénzviszonyoknál fogva a
kamatláb leszállítását. A társaság ez alkalommal is lekötelező szívességgel ajánlotta fel az alapitvanynak támogatását, kijelentvén a bizottság kérvényére adott vala-

szában, ,hogy tekintettel a jótékony célra és azon kö- I alapítvány követeléseinek telekkönyvi biztosításával járt
rülményre, hogy a protestáns egyházkerületek kockáza- illetékek fedeztettek, s minthogy az ekképp fizetendő
tainak túlnyomó része társaságunknál van tűz ellen bizto- összegek, valamint a számos utazásokkal s a leltározásítva,* a már megszavazott 100.000 frt kölcsönt 130.000 sokkal járt kiadások nem voltak folytonosan külön s
frtra egészíti ki, s az egész 130.000 írtnak kamatlábát előre utalványozhatok, Szilágyi Sándor ur az általa föl5 Va °/o*ra szállítja le, — mely előzékeny intézkedése vett összegekről külön számadást vezetett, mely szamameggyőződésünk szerint, az egyházkerületek részéről is, dás megvizsgáltatván s rendben levőnek találtatván, a
elismerést és viszonzást érdemel.
szerint 1879. évi december hó 31-én 1754 frt 76 kr.
Ki ís szolgaitatta a bizottság ugyan azon tagjai- maradt Szilágyi Sándor urnái további számadásra.
nak jótállása mellett, kik az 1879. évi március hó 14-ik
Ezen összeg még hozzá számítandó levén a majelentés szerint a 100.000 frtra nézve a kezességet el- gyar földhitelintézetnél a 2 —) alatti szerint maradt
!
vállalták, azonnal a 30.000 frtot, s ennek lefizetése ál3794 fi't 65 krhoz, e szerint az 1879. cvi december
tal ezen ügy folyó hó 22-én befejezésre jutott.
hó 31-én rendelkezésre maradt pénztármaradványi tőke
Megemlítve még ezek után, hogy a mult év elején a összesen 15.549 frt 41 ]/2 krt tett, mely összegnek leggátak fentartása s a vizveszély elhárítása s a vízszabá- nagyobb része azonban a folyó évben szükségessé vált
lyozási társulatok működésében való részvétel, valamint felebb jelzett fizetésekre már kiadatott.
a vizveszély következtében a haszonbérlők által támaszA „Baldácsy alapítvány* bizottsága:
tott igények ellenében a szerződés fenntartása, a bizottGr. Degenfeld Imre s. k.
l)r. Gydry Elek s. k.
ság kiváló gondoskodásának tárgyait képezték: van
bizottsági elnök.
bizottsági jegyző.
szerencsénk I —) és 2 —) alatt az alapítvány pénzeiről a
földhitelintézetnél vezetett 1879-iki évi számadást —illetőleg az ezen évre vonatkozó két félévi számlakivonatot
A tiszántúli ref. egyházkerület közgyűlése.
közölni.
(Harmad- és negyed-nap.)
Ezen számadás,illetőleg az 1—) alatti első félévi számla
A pancsovai újonnan alakult ref. egyházi gyülekivonat szerint 1878. év végén, mint egyébbként már
kezet
beterjesztett kérvénye kedvező elintézést nyert.
1879. évi március hó 14-én kelt jelentésünkben közöltük,
Az
ekklézsia
megszilárdulása és imaház építése okáért
23048 frt 05 krt tett a pénztári maradvány, mely összeg
elfogadtatott,
hogy
mindössze 600, darabonként 10 frtos
a 1 —) alatti számla i-ső tétele alatt az 1879. évre bekötelezvény
adatik
ki a pancsovai egyház által, mely
vételbe van helyezve, az 1879. évi maradvány pedig a
2 —) alatti második félévi számla szerint 13.794 frt kötelezi magát arra, hogy 3 év eltelte után, évenként
65 kr. volt, melyből azonban úgy a báró Baldácsy 30 darab részvényt fog kisorsolás útján kiegyenlíteni,
Antal örököseivel kötött egyesség alapján kamatok fe- így 3 év múlva évenként 300 frt kifizetésére lesz utalva
jében, valamint a mult évi renkivüli teendőkért járó te- az egyház, mely összeget, ha nem bírna kiegyenlíteni,
temes ügyvédi s egyébb eljárási díjak- s kiadásokra s számíthat a kerület segélyezésére.
A gyűlés harmadnapján megérkezett körünkbe
egyéb folyó fizetésekre a számadás lezárása óta naTisza Kálmán ministerelnök úr; éljenzéssel fogadtatott
gyobb összegek fizettettek ki, mely fizetések iránt a
jelen évre vonatkozó számadások bemutatása alkalmá- és mint a szalontai egyházmegye segédgondnoka mind.
végiglen jelen volt a gyűlésen.
val fog annak idején bővebb előterjesztés tétetni.
Fölvétetett a szatmári és nagykárolyi egyházmeA 1 —) alatti számlákban előforduló tételek tügyék
azon jegyzőkönyvi kivonata, melyben fölkérik a
zetesebb megismertetése végett megjegyzendőknek véljük : hogy a 1 —) alatti „tartozik* rovatában előforduló kerületet, hogy a belügyminisztériumnál eszközölje ki,
88 frt 57 kr. a boldogúlt alapító temetésén az alapít- miszerint papok és tanitók a közmunkaadó terhe alól
vány részéről megjelent lekészek költségeinek megtérí- oldassanak fel. A felszólítás elintézését jobb időkre
téséül utalványoztatott s e célra Győry Elek ur által ; hagyták! Hasonló „halasztással® intéztetett el a gyűlés
fölvett összeg, a bemutatott nyugták szerint az illetők- későbbi folyamában a Tóth Mihály hittanár úr elhunyta
nek kifizettetett; a Szilágyi Sándor ur neve alatt elő- következtében megüresedett gyakorlati theologiai tanforduló 1055 fi't 74 kr. a részére megállapított 1878. évi szék betöltése. Püspök úr azonban megbízatott, hogy a
költségjegyzék kiegyenlítésére az előlegek levonása tanszék betöltése ügyében széttekintsen az arravaló
egyének közt. Sokkal nevezetesebb volt a zártkörű ülés
után utalványoztatott s fizettetett ki.
azon
határozata, hogy jövőre a két theol. segédtanári
A 2 —) alatti számla szerint Szilágyi Sándor ur
kezeihez kiutalványozott összegekből és mint fentebb állomás megszüntettetik, s helyette egy ötödik rendes
már kiemeltetett két darab összesen 24.000 frtról szóló tanszék állíttatik fel.
váltónak értékesítéséből a gróf Hunyady József és érdektársainak az egyesség értelmében fizetett 50.000 frt,
továbbá az épületjavitási költségek fejében lejárt részletek, Tiszaszbályozási illetékek s folyó költségek s az

A beregszászi presbyterium kérvényezi, hogy a ref.
híveknek tűzvész által szenvedett káraik enyhítésére
segélygyüjtések rendeztessenek. Mire nézve határozatba
ment, hogy részint a templomokban, részint házankénti*
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megkeresések utján gyűjtések eszközöltetnek s hasonló
eljárásra a többi kerületek is fölkéretnek.
Keresztesi Mihály hagyatékáról a következő relatió tétetett. Keresztesi Mihály volt debreceni lakos még
életében gyakrabban nyilvánította abbeli szándékát,
hogy végrendeletében a debreceni ref. főiskolának vagyonából nagyobb adományt fog hagyni. Időközben
azonban a nélkül, hogy vagyona felett rendelkezhetett
volna, váratlanul elhalt. Mivel köztudomású volt az elhaltnak Ígérete, kérelmeztetett az örökösöknél, hogy amaz
ígéretről emlékezzenek meg. Az oldalági örökösök tehát
tavaly febr. 20-án 1000 frtot adományoztak a debr. ref.
főiskolának. A Keresztesi Mihály nevét viselő alapítvány évi kamatai egy a debreceni ref. főiskolában tanuló szegénysorsu hittanhallgatónak fognak kiadatni.
A aradi egyházban már régebb idő óta nagy zavarok tapasztaltattak, de különösen a lelkész Bökényi
Imre ellen számos súlyos vád emeltetett: hogy t. i. a
lelkész megrovandó mulasztást követett el a vallástanítás körül, bizonyítványokat osztogatott ki pénzért, egyes
temetéseknél alkudott a holttest eltemetése felett, stb. stb.
Körülbelül négy órai vita fejlődött ki a felett,
hogy a súlyos vádakkal terhelt lelkészre mily büntetés
rovandó. Mikor az ügy minden oldalról megvilágittatott, az
ítélet következőképen mondatott ki: Bökényi Imre aradi
ref. lelkész állásatói felfüggesztetik, de papi jellegében
meghagyatik, s ennélfogva más község által megválaszt,
ható. Az aradi egyháznak pedig nem adatik szabad választás az uj lelkész meghívására nézve, hanem lelkészét
a n. szalontai egyházmegye fogja választani.
Hasonló ügy volt Bartha Mór sályii ref. lelkészé,
kire nézve határozatba ment, hogy a súlyos vádakkal
terhelt lelkész megrovassék, a költségekben elmarasztaltassák, és a szatmári egyházmegye felhatalmaztatik, hogy
nevezett lelkészt adandó alkalommal elmozdíthassa állomásáról.
Két üresedésbe jött konventi képviselő helye betöltetett. Szabó János békésbánáti esperes 14 szavazattal megválasztatott; a másik helyre Pápai Imre és
Peterdy Károly egyenlő számú szavazatot nyervénköztük uj voksolás ment végbe, mely után Peterdy beregi esperes választatott meg a szavazatok többségével.
Következett Révész Imre nagy fontosságú, indokolással előterjesztett indítványa, mely szerint egyházunknak kivált az Iírdélylyel szomszédos területen nagyszámmal létező, műbecscsel bíró emlékei konzerválásáról s
restaurálásáról, az orsz. műemlék-bizottsággal egyetértve
gondoskodó választmány alakíttassák kerületünk kebelében.
Közhelyeslés fogadta Révész Imre úr indítványát, s
a tiszántúli e. ker. műemlékeire felügyelő permanens bizottság tagjaivá az indítványozón kivül megválasztattak
még : Géresi Kálmán, Lugossy József, Nagy István, Kántor
Sámuel és Péchy Jenő urak.
Végül Vitás, fellebbezett ügyek intéztettek el.
Bagi A.

Levél Felső-Baranyából.
Egyházmegyénk márc. 31., ápr. I. és 2. napjain
tartotta meg évi rendes közgyűlését, a főesperes és gr.
Ráday segédgondnok urak kettős elnöklete alatt. A gyűlés nem volt szűkében az érdekes tárgyaknak, de azokat csak nagyjában is elősorolni, egyszeri hallásra, nagyon nehéz annak, ki a jegyzőkönyvbe, s az egyes
véleményes javaslatokba be nem tekinthet. Vártam is,
hogy egyik vagy másik jegyző úr fogja e becses lapokat értesíteni a gyűlés közérdekübb tárgyairól, de miután ez nem történt, megkísértem egy pár futólagos
vonással vázolni az elvi természettel biró tárgyakat.
Általában megjegyzem, hogy — legalább reám
nézve kellemetlen benyomást tett az eléggé nem kárhoztatható közöny, melylyel a gyűlés alkotó tagjai
ennek lefolyása iránt viseltetnek, az a hidegség, melyet
alkotmányos joguk elhanyagolásával a közügyek iránt
tanúsítanak. Ugyanis az e. megye közgyűlését alkotó
64 lelkész, ennél több világi képviselő, s így majdnem
másfél száz tagja közül, alig láttunk — a hivatalnokokon és tanácsbirákon kivűl 8—10 lelkész s 5—6 képviselőnél többet, még akkor is, midőn legszámosabban
voltak jelen. Sőt a gyűlés harmadik napján megtörtént
az is, hogy e népes egyházmegye közgyűlésének tennt
említett számos alkotó tagjait, alulirott egymaga képviselte, ideértve a hallgatóságot is. Lehetetlen e körülményen meg nem botránkoznunk, s annak hangos kifejezést nem adnunk. Hova jutunk ily jellemezhetlen
részvétlenség, visszataszító közöny mellett ? Mi történik
ott a komoly meghányás- vetést, mindnyájunk megfontolását igénylő, egész egyházi életünket átalakító, s
eképen legközelebbről bennünket érdeklő kérdésekkel;
ha elmaradnak azok, kik a kérdés megoldásához járulni
nem csak hivatva, de erkölcsileg kötelezve is vannak? Távol legyen tőlem, hogy a választott férfiak bölcseségében, belátása s jóakaratában én is meg
ne bíznám ; de ha az ő eljárásuk teljesen elég s a mi
hozzájárulásunk a közügyek vezetéséhez fölösleges : úgy
hát függesszük fel az alkotmányos jogokat, s a közügyek vezetését ugy, mint az egyház napjainkban fölszinre került nagy kérdéseinek megoldását is. Akkor ne
mondjuk magunkat protestánsoknak, kiknek legfőbb ismerve volt mindég a szabadság szeretete úgy a hit, a
vallásos kérdések, mint az egyházi sőt politikai élet mezején. Vagy szükséges az, hogy az egyházi testület képviselői által a törvényalkotás és közigazgatás kérdéseire
befolyjon, vagy nem ; ha szükséges, úgy büntetést szenvedjen az, ki részvétlenségével árt a közügynek; ha
nem : úgy szűnjék meg a képviselet, s a fenntérintett
nagy horderejű teendők bízassanak egyes kiválóbb férfiakra, de ne üzzünk gúnyt a legszentebből, a szabadság
eszméjéből.
Mily káros eredményeket szül e közöny, azt mu
tatja többek között az e. megyei gyámintézet ügye. Eddig az e. megyében egy részvényekre alapított szerény

gyámintézet élt 3 frt 25 kr. évi, vagy egyszerre befizetett 42 frtos részvénytőkével, mely összeg után minden
özvegy 25 frt 20 kr. évi nyugdíjban részesült. A közelebbi években mozgalom indult meg e nyugdíj növelése
céljából, s csakugyan alkottatott is egy szabályzat,
mely minden lelkészt tényleges évi fizetése után iy 2 0 / 0 -al
adóztat még, s ennek fejében 50 írt évi segélyt helyez
kilátásba. Ez a szabályzat az e. megyei közgyűlés által
állapíttatott meg, a nélkül, hogy akár az e. megye, 1
akár az egyes egyházak valami jelentékenyebb összeggel járulnának a célhoz. így az egyházmegye kebelbeli j
lelkészeket mintegy kötelezte a saját magok gyámolitására, s az intézkedést kezébe ragadva megszűnt a gyámintézet fölügyelő hatósága lenni. Ez intézkedésben az
e. m. némely lelkészei gyámság alá helyezés tényét
látva, folyamodtak az e. megyéhez, hogy az intézet felállítása módozatainak megállapítását bizná a részvényes
tagokra, s tartaná meg magának a főfelügyeletet, annyival is inkább, mert nem csak jogtalan, de a lelkészek
értelmiségéhez mérten méltatlan is, hogy a csaknem kizárólag általok fönntartott pénzintézetre nézve olyan testület rendelkezzék, hol a világi (nem fizető) elem a túlnyomó. Ez az alapszabálymódositás — a szabály értelmében kiadatott a számvizsgáló bizottságnak, mely véleményes jelentését a mostani gyűlésre adta be. S mi
történt ? Az, hogy mig e méltányos kérés az alapszabaly 34. §-a ellenére még csak megvitatásra sem bocsáttatott : addig ugyan csak e bizottság lényeges módosítása jegyzőkönyvbe vétetett. Igaz, hogy a tisztviselőkön
kívül csak is 10—11 nagyrészben egy vagy más ügyben
érdekelt lelkész volt jelen ; s e fontos kérdésben még
a felebbezés joga is megtagadtatott.
Azonban maga az e. megye (mondhatnám: a tanácsbirói kar) mily könnyen módosítja alapszabályainak
lényeges pontjait a nélkül, hogy a módosítás alapszabály
szerint a számvizsgáló bizottságnak kiadva, s általánosan
tárgyalva lett volna, mutatja több incidens. Nevezetesen a 7.
§. a lelkészi hivatalok jövedelme után kívánja a
százalék befizetését. — Most A. község lelkésze megválasztatott B. községbe. Ez utóbbi helyen volt lelkész
úr 70 éven túl levén, az intézetnek tagja nem volt. A.
lelkész azonban B. özvegygyei a kegyévre kiegyezett, s
állását el is foglalta. A. helyébe uj lelkész választatott,
s ez — az egyházmegye megerősítése előtt — installáltatván, hivatalát szintén elfoglalta, s azután 2
hónappal meghalt. A kérdés tehát így áll : B.
egyház jövedelmétől, tulajdonképen csak 1880. april
24-től kell a százalékot fizetni; úgyde az állást tényleg
elfoglaló lelkész a fizetésre köteles. — A. lelkészi állástól fizetni kell, de a lelkész még megerősítése előtt meghalt ; ki fizessen A. egyháztól ? Az eltávozott a jövedelmet nem élvezte, az utód nem fizethet. — Az e.
megye úgy hatarozott, hogy B. egyház jelenlegi lelkésze
B.} és A., egyházból 1879. évben bevett tényleges jövedelmétől fizessen. Es ez már lényeges alapszabály módosítás, mert a fizetés alapját változtatja meg. Egy füst

alatt az is kimondatott, hogy A. újonnan választott
lelkésze, ki az e. megyei megerősítés előtt halt el, az
installatió ténye által rendes lelkész lett, sőt a zöld asztal mellől olyan érv is hallatszott, hogy a megerősítés
nem volna egyéb, mint tudomásvétel egyszerűen.
Kapcsolatosan ez ügygyei, a vita hevében egyik közgyűlési tag által egy papi tanácsbiró, nyilvánosan korteskedéssel vádoltatott. Igaz-e vagy nem a váci, azt
csak vizsgálat deríthetné ki; azonban e vizsgálatot a
vádoló ellen senki sem sürgette, hanem őt vádjainak
tormaszerü beadasára szólították föl, mit az nem is késett megtenni. Azonban tárgyalásra nem kerülvén, úgy
látszik, hogy a jövő gyűlésnek lesz »érdekes t á r g y a /
(Vége következik).

Morvay

Ferenc,

ref. leik.

A pesti ref. egyházmegye véleményes
jelentése
a

zsinati előmunkálatok,

valamint

a

köznevelés és közoktatás szerve

zetének szabályzata tárgyában.
(Vége.)

3. Másik fontos kérdés: az elnökség kérdése. E
részben s a kettős elnökség intézményét tovabbra is
fentartandónak véljük az egyházmegye és kerület közgyűlésein, de nem óhajtjuk felállítani az egyes gyülekezetekben és az országos testületekben (zsinat, convent
v. egyházi főtanácsban), hanem ezek továbbra is a legidősb főgondnok, amazok a lelkész egyes elnöksége
alatt tanácskozzanak. <( — A paritas elve, melyet nemcsak azért óhajtunk fentartani, mert egész egyházai kotmányunk alapja, hanem azért is, mert magában véve is
célszerű, ily módon is érvényesül, még pedig célszerűbb
alakban mint a zsinati előmunkálatok ajanljak.
Ha ezen felfogás a conventen helyeslésre talál, az
elnökség kérdésével egybefüggő részletek, ezen értelemben lennének módosítandók.
4. A gyülekezetek szervezetét a mi illeti, hazai
református egyházunk történeti fejlődéséhez, de meg a
külföldi példákhoz is híven egyházalkot mányunk súlypontját a presbyteriumokra helyezzük, s következőleg az
alkotmányterv 18. §-ában az egyházközségi közgyűlések
hatáskörét az eddigi gyakorlat szerint, csak a lelkész és
presbyterek megválasztására véljük korlátozandónak, a
presbyteriumra ruházván még az uj egyházi terhek
kivetésének jogát, azzal a hozzáadással, hogy ilyen
uj adókivetés az e. m. közgyűlésre jóvahagyasa végett
fölterjesztendő.
6. A 26. § 12-ik pontja törlendő. Hivatalos pecsétje
mint eddig, ezután is csak a lelkészi hivatalnak legyen.
7. A 27. §-nál megtartandó az eddigi gyakorlat,
mely szerint lelkész jelenléte nélkül egyháztanácsi gyűlés
nem tartható.
8. A 30. §-nal, szintén a felsőbb egyházi hatóságok, a presbyterium határozatainak törvényességeért

a lelkészt teszik felelőssé, tehát beigtatandó a lelkész
azon joga, melynek most is gyakorlatában van, hogy a
presbyterium gyűlését feloszlathassa.
9. Az e. megyék szervezete változatlanul elfogadható, valamint az egyházkerületé is az 51. §. kivételével,
melyről már fentebb szólottunk. Hasonlóképen szólottunk már a zsinat szervezetéről, s kijelöltük módosítandóknak a 66—70. §-kat, valamint kihagyandónak a 75. §-t.
10. Az országos egyházi tanács szervezete elfogadható, de nem annak alakítási módja. — Az alkotmányterv szerint a zsinat 10 évenként tartatik, s megalakítja
magából 10 évre az országos egyházi tanácsot, mely
csak a zsinatnak tartozik felelősséggel 10 év múlva.
Már ha figyelembe vesszük magyar reformált egyházunk negyedfél százados történetét, valami vérmes
reménynyel épen nem lehetünk az iránt, hogy a mi
zsinataink 10 évenként szabályszerűleg össze fognak
ülni s igy az egység látható organuma, melynek megalkotása a tervezett zsinat egyik főfeladata volna, csak
hamar ki fog halni. De megengedve azt a lehetőséget,
hogy összeülnek, akkor is, ha a tettekért való felelősség
csak 10 év múlva következik be, mi alatt rendesen uj
emberek lépnek a régiek helyére, addig peclig semmiféle törvényes eszköz által nem lehet a bajon segíteni,
ez a felelősség képzetét merőben illusoriussá teszi. E
bajon az altal vélünk segíthetni, ha a 94. § utolsó mondata helyére e szakasz tétetik : »az országos egyházi
tanácsot a 96. §-ban megszabott arány szerint választják
öt évenkint az e. kerületi közgyűlések.*
Az alkotmánytervezetben ezek azon pontok, melyeknek módosítását kívánatosnak tartjuk.
11. Kipótolandónak véljük ezeken kivűl a tervezetnek egy hiányát. Ugyanis azon elvnél fogva, hogy
tartós és célszerű egyesülés csak egyenlők közt jöhet létre,
ellenien az erős és gyenge szövetsége csak a gyönge elnyomására vezethet, szükségesnek tartjuk az erők egyenlősítésének
nagyobb mérvű eszközlését a kerületek közt, azaz a kerületek uj felosztásának a zsinat tárgyai közé fölvételét, a
kerületekre bízatván tractusaik uj határainak célszerű
megállapítása, végre
12. Az 1868-iki 53, t. c. 20 £-a értelmében is,
mely azt rendeli, hogy „oly hitsorsosok, akik külön
egyházközséget nem képeznek, kötelesek csalatkozni a
hozzájuk legközelebb eső hazai önálló egyházközséghez,
szükségesnek tartjuk, hogy a magyar királyság egész
területe bevonassák az egyházi szervezetbe.®
13. Az egyházi törvényszékek szervezetében (11. Rész,
108—III. §.) nem találjuk célszerűnek az egyházközségi
bíráskodást; mert a qualificatio oly csekély mértékével
bíró emberek, a milyenek képezik egyházközségeink
nagy többségét, nem ültethetők bírói székbe, hogy ítéljenek mások becsülete fölött. Melyre nézve a 108 —in.
§-at egészen törlendőknek véljük.
14. Az egyházi tisztviselőkről szóló, részre (III. Rész,
123—216. §.) csak átalában annyit jegyzünk meg, hogy
az egész rövidebben szerkesztendő s kihagyandók be-

lőle az oly meghatározások, melyek fölött nem törvénykönyvek, hanem a theol. tudományoknak és az élő közszellemnek föladata nyilatkozni. így pl. annak megállapítása, hogy mik az egyházi szónok kellékei, a Homiletika tiszte s e tárgyban az általános ízlés csak egy
rövid emberkor alatt is módosulni szokott. Ezenkívül
gyönge dolog az, ha törvénycikket kell szerkeszteni,
hogy a lelkész a társaskörökben az illem és műveltség
szabályai szerint viselje magát.
15. A törvénykezési rendtartásról szóló rész egységes és összevágó mű, de a mi egyházi viszonyaink közt
ennek ily alakbani életbeléptetése aligha volna célszerű,
részint azért, mert eljárási formái oly bonyolultak, hogy
azok közt csak jogtudósokból alakított törvényszékek
tudnának helyesen mozogni; részint azért, mert az egy.
házi perek tárgyai igen gyakran nem bűntények, hanem
csak az úgynevezett pastoralis prudentiának megsértései
és elintézésökre is célszerűbb mód az esküdtszékeknél
szokásos szabadabb eljárás, mint a §-nak ráolvasása.
Megjegyzendő még az is, hogy az egyházi bíróságok
nemcsak fegyelmi, hanem valóságos dologi perekben is
Ítélhetnek.
De épen mivel e mű egységes és egyöntetű, nehéznek tartjuk rajta a részletes igazítást, hanem szükségesnek véljük az egésznek átdolgozását, azon szempontból,
hogy eljárási formái egyszerűbbek, szabadabbak és a
dologi perekre is — minők az egyházi tartozások kérdései,— alkalmazhatók legyenek.
16. Végre a perrendtartással kapcsolatban szükségesnek véljük a házassági törvényszékekről is szólani.
Köztudomású dolog, hogy a királyhágón inneni protestánsok is gyakorolták a házassági bíráskodás jogát két
századon át, — míg nem házassági pereik előbb ugyan
a kath. szentszékekhez s majd József császár által a
polgári törvényszékekhez utasíttatnak. Az 1790,1 26. t.
c. 11. §-a ismét visszaadta e jogot a protestánsoknak,
s csak ideiglenesen, mig törvényszékeik e célra berendeztetnének, rendelte, hogy a világi törvényszékeken
folyjanak a perek. A budai zsinat ki is dolgozta a házassági perrendtartást, de canonai nem sanctionáltatván, az
ügy maradt a régi állapotban. Azonban ujabban is az
1868. 54. t. c. 36. §-a elismeri jogunkat, midőn csak
annyiban rendeli házassági pereinket a világi törvényszékeken folytattatni, a mennyiben egyházi bíróságaink
rendezve nem volnának. Tehát addig is, mig az allami
törvényhozás az egyenlőség és viszonosság elveit a házassági ügyre nézve is megvalósítaná, — kívánnunk kell,
hogy megadja a királyhágón inneni protestánsoknak is
azt a jogot, melyet hazánkban az oláh, szerb és zsidó
felekezetek is bírnak, s melytől egyedül csak mi vagyunk
megfosztva.
Az iskolai szervezeti szabályokra nézve a következőket jegyezzük meg;
Alkalmazván azon tövényhozási elvet, mely szerint
a nem létező viszonyokra nem kell törvényt alkotni, mind-

járt az i. §-ban megneveztetni látunk oly intézeteket, ! Ígérte ; és ezen vallástanitásra a jelen évre Fésős András
melyek ha szükségesek volnának is, de most egyáltalá- németii lelkész úr önként Ígérkezett; jövőre pedig az
ban nincsenek s előre senki sem láthatja be, hogy egyháztanács által elvileg elfogadtatott, hogy míg álazok mikor és minő különös helyi és személyes körül- landó vallástanár alkalmaztathatik, addig a szatmári és
németii káplánok alkalmaztassanak. A helyi egyháztamények közt fognak létrejönni. Ilyenek: árva- és szeretetházak, siketnémák-, vakok-, gyönge elméjűek nevelő in- nácsosok pedig felhívattak, hogy hatáskörükhöz képest
törekedjenek oda hatni, hogy a prot. szülék saját s
tézete. Találunk oly intézeteket, melyek nemcsak hogy
nincsenek egyházunkban, de nem is valószínű, hogy mos- nagy áldozatok árán fentartott jeles nőnevelő intézeteink mellőztével, a velünk felekezeti szempontból ellentanában legyenek, mert azok létesítését felekezetünk
tétes egyház intézetét jövőre még szórványosan se látagjai nem egyházi úton kísértették meg eddigelé.
Ilyenek a felső népiskolák és kisdedóvókat képző togassák. És ha mégis találkoznának prot. szülék, kik
intézetek. Végül említtetik egy oly intézet is, a női kö- leanyaikat a zárdába járatnák, tőlük 6—12 éves kozépiskola, melynek szüksége és helyes volta is vitás kér- rukig, sőt a koron felül is, ha ott a kézimunkán kivül
dés, még hazánknál előhaladottabb országokban is, s egyebet is tanulnak : 4 frt vétessék a helyi egyházkérdés, hogy egyházunknak a jelenben nem volna-e sür- tanács által alkalmazandó két vallástanár díjazására. Mely
gősebb teendője női közép és felsőbb iskolák állításánál. intézkedéseket az egyházmegyén is köztudomásra hoMegengedjük, hogy mind e szép intézetek idővel létesülni zatni kérték.
Közgyűlés a szatmári ref. egyháztanácsnak e
fognak egyházunkban, de nem tudjuk fölfedezni annak
tárgyban
tett minden intézkedését jóváhagyta, és annak
jeleit, hogy már a közelebbi io év alatt annyira elhabuzgó foganatosítását elvárja.
rapóznának, hogy ügyeik rendezésével ne várhatnánk
A szatmári ref. gymnasium tápintézeti megbízottja
a 10 év múlva tartandó második zsinatig. Akkor, föltéve
hogy ily intézeteink lesznek, . az az előnyünk lesz a Tabajdy Lajos úr jelentette, hogy az ajánlatokat és
mostani helyzet fölött, hogy reális alapra helyezkedve, befizetéseket a „Szamos* című hírlapban a legrészletelétező viszonyokat szabályozhatunk, mig így valószínűleg sebben kimutatta, a befizetett terményeket elárusította,
úgy fogunk járni, hogy mig ily intézeteink lennének, a melyből bejött 1287 frt 9 krt. a szatmári takarékpénztárban helyezte el; s a részint terményben rcszint pénzaddig az azokat szabályozó törvények elavulnak.
Melyre nézve az iskolai szervezeti javaslatból tör. ben még folyvást kinn levő ajánlatokról kedvezőbb terlendők a 44—51.
a 105—118. §. 159—176.
s a més reményében a legközelebbi őszi gyűlésen tétessék
többi §-okbau is az itt törlöttekre vonatkozó célzások. intézkedés.
Tabajdy úr jelentése elismeréssel fogadtatott ; s a
6) A részletekben nem mutatkozik célszerűnek hat
évesnél ifjabb gyermekeket venni föl a népiskolába (37. hátralékok felőli intézkedés az őszi közgyűlés egyik£.) és 10 évesnél ifjabbakat a gymnasiumba (146. §) ; tárgyául tüzetett ki.
Azon sajnos tapasztalat folytán, hogy némely
egyházunk szervezete mellett alig lehet célszerűnek
mondani, hogy a presbyterium mellé külön iskolaszék egyház építkezését az egyházmegyei hatóságnak előleszerveztessék, (39. §.) tehát ennek hatásköre a presbyte- gesen be nem jelenti, némely pedig a hatóság által
riumra ruházandó. A presbyteriumok bíráskodásáról fen- megállapított tervet önkényüleg megváltoztatja, s szántebb mondottakból folyólag itt is törlendő a 78.
2. dékosan elrontja : határoztatott, miszerint köröztetés
útján hirdettessék ki az egyházmegyében, hogy minden
bekezdése.
Hogy a gymnasium ráváró föladatának megfelel- nagyobb építkezést fenálló szabályaink szerint az egyh.
hessen, óhajtandó a gymnasiumoknak 9 osztályúvá tétele. megyei hatóságnak előlegesen jelentsenek be, s az egyA tanárok számának minimumát illetőleg az, bármely ház megy eileg elfogadott épülettervtől legkevésbé is el
intézetben az igazgatón kivül az abban fennálló osztályok ne térjenek; különben a kárért, mely az önkényes eljárásból eredni fog: az elöljárók felelősségre vonatva,
számánál kisebb nem lehet.
annak megtérítésében elmarasztaltatni fognak.
Esperes úr részvéttel jelentette, hogy a Szamos
A szatmári ref. egyházmegye gyűlése.
árja a fíilpösi kisded egyház még fel sem épített
(Folytatás).
temploma tövébe tör, és azt végelhordással fenyegeti;
April 3— 4-kén tartott gyűlésünkön a szatmári ref.
a keéri egyházban pedig nemcsak a templomot, hanem
egyház tanácsa felhivatott, hogy a szatmári apácza zár- az egyház száraz malmát, iskoláját és tanítói telkét is
dában növekedő ref. leánygyermekek többek állítása maholnap véghoszszant menthetetlenül elsepri, mely
szerint megnehezített vallásos oktatásának akadályai fe- veszély közepett mind a két egyház öntehetetlenül kilől intézkedés végett tegyen jelentést az egyházmegyei
ált az egyházmegyéhez, hogy kérelmezzen mellettök, s
közgyűlés elé ; most jelentését beterjesztette, és tudatja,
eszközölje hatósági segélylyel lehető megmentését egyhogy már Dr. Schlauch Lőrinc latin szertartású püspök
házi telkeik és épületeiknek.
úr átiratában a helybeli róm. kath. zárdába járó ref.
Közgyűlés felkérni határozta el Szatmármegye hanövendékek vallásbeli oktatását lehetővé tenni meg- tóságát, hogy e két egyházközségnek templomai és

telkei lehető megmentésére hathatós segélyét nyújtani
minél előbb kegyeskedjék.
Szabó Sándor csaholci lakos, szolgálaton kivűli
lelkész, községétől kivett erkölcsi bizonylatát beterjesztve,
az egyházmegyétől bocsánatot és bármi nemű alkalmazást kért.
Közgyűlés Szabó Sándor megtérésének jeleit jó
indulattal fogadta, azonban minthogy az erkölcsi bizonylat csak a község részéről volt kiállítva, utasította
őt, hogy erkölcsi viseletéről a csaholci egyháztanácstól
is szerezzen bizonyítványt, s ha ez oly kedvezőleg fog
hangzani, mint a már beterjesztett : őt az egyházmegye
az egyh. kerületnek is ajánlani, alkalmazhatásának kimondatása végett nem fog késni.
Iditványoztatott, hogy a mennyiben a pesti biztosító intézet, melynél egyházi épületeink tömegesen biztosítva vannak, egy francia biztosító társulattal egyesült,
s így önálló létét feladta, és a benne helyzett bizodalmat sok egyház elöljáróiban megingatta: kéressék fel
az egyh. kerület, hogy a biztosítók megnyugtatása végett a pesti bizt. intézet hivatal viszonyai felől szamukra kellő felvilágosítást és megnyugtató tudomást
nyújtani méltóztassak ; különben a pesti bizt. intézettel
múlt évben kötött szerződést tovább kötelezőnek az
egyházak magukra nézve nem ismerhetik.
Az indítvány elfogadtatott, s az egyházkerületre
felterjesztetni határoztatott.
Előterjesztetett, hogy a szatmarmegyei közigazgatasi bizottság a lelkészeket minden kivétel nélkül közmunka teljesítésére szoríttatni rendelte, és ezen rendelet
folytan a közmunka a lelkészekre már ki is vettetett.
Közgyűlés az egyh. kerületet felkérni hatarozta,
hogy a lelkészeknek ezen teher alól leendő feloldoztatasa iránt, mely alól a lelkészeket még a provisorium
is felmentette volt, a hatóságában álló lépéseket megtegye.
Esperes úr panaszolta, hogy az egyh. megyei könyvtár
kezeleseért többektől méltánytalan felszólamlással illettetett ; kérte az egyh. m. gyűlést, hogy a könyvtár kezelésétől feloldozni, s uj kezelési szabályzatot felállítani
méltóztassék.
Közgyűlés esperes úr panaszára őszinte sajnálatát
és a nyugtákkal mindig teljesen igazolt könyvtári kezelésére teljes megelégedését nyilvánította; s elismerve a
könyvtárkezelés nehézségeit: e tehertől őt feloldozni
hajlandó lett volna, azonban annak tudatában, hogy
a könytár célszerűen csak az eddigi módozat szerint kezelhető, s ezen módozat csak az esperes úr tekintélyével hajtható végre : felkérte őt, hogy a könytárt az
eddigi mód szerint tovabbra is kezelje, a mit is ő a
közkívánatra további intézkedésig elvallalt.
A múlt őszi gyűlésen indítványba tétetett, hogy
ezentúl a tanítók özvegyei is kegyeleti jótéteményben
részesíttessenek; s annak létesíthetése céljából az egyházmegyénkbe alkalmazásért folyamodó tanitók esetről
esetre csak a kegyelemévi féljövedelemért leendó szol-

gálat teljesítésének felvétele alatt vétessenek be, s ezen
indítvány éppen e tavaszi gyűlésre tűzetvén ki — határoztatott, hogy a mennyiben a »köznevelés és közoktatás szabályzatának® tervezete felől egyházmegyénk a
maga véleményét már elkészítette, s abban minden
e tárgyra vonatkozó óhajtását javaslatba tette, ez indítvány tárgyában külön határozatot hozni szükségesnek nem látta.
Ugyancsak inditványoztatott, hogy Lányi János
53 éves zsarolyáni lelkész jubileumára, mint egyházi
életünkben igen ritka ünnepélyre az egész egyh. megyei hatóság és lelkészség meghivassék; s mint egyh.
megyei érdekű ünnepély a gyűlésből kinevezett egyének által rendeztessék.
Mely indítvány folytán esperes úr a felhívással
megbízatott. Tabajdy Lajos, Lányi Lajos és Mártha
József lelkészek pedig az ünnepély rendezésére felhivattak.
Kalós Péter,
egyh. in. jegyző.

A dunántúli ref. e. kerület közgyűlése.
K o m á r o m 1880 ápril 27.

A dunantűli ref. e. kerület 1880 ápril 29-ik napjan
Komáromba hirdetett közgyűlése tegnapi napon vette
kezdetét, Pap Gábor püspök és Tisza Kálmán főgondnok elnöklete alatt. A gyűlést megnyitó rövid ima utan
Molnár Béla aljegyző több rendbeli jelentései tárgyaltattak. Ezek közül nevezetesebbek a Szondi alap
kezelőinek megszámoltatása, mely ügyre nézve az
érdekelt egyházkerületekkel együttesen leendő eljárásban történt megállapodás. Majd az egyházkerületnek
a Baldácsi alapítvány iránt emelt követelésére vonatkozó
jelentése olvastatott fel; ez ügyben a teendők tovább
folytatása állapítatott meg. Ezt követte a Baldácsy alapot kezelő bizottság jelentése, melyet helyeslő nyilatkozattal tudomásul vett a közgyűlés. Mindezeknél jobban megragadta a figyelmet, a mezőföldi eh. megyéből
a pápai főiskolai első félévi vizsgákon megjelent küldöttség jelentése. A jelentés röviden két részre osztható :
dicséret és nem dicséret. Az elsővel el volt halmozva
a gymnasium hat első osztálya, részesült belőle a theologia, jutott a praeparandiának is egy kevés, a jogakadémia csak gyengén jött említésbe. A jelentés második feliben elég gazdagon részesült a gymn. 7. és 8-ik
osztálya, mint a mely jelentés szerint, mind erkölcsi,
mind tudományos tekintetben panaszra méltó hiányokkal bővelkedik.
A hosszas vita eredménye az lőn, hogy a 7. és
8-ik gymn. osztálynak a többi gymnasialis osztálylyal
egy ugyanazon fegyelmi törvények alá helyezése kimondatott.
Délután bizottsági ülésekre oszlott fel a közgyűlés.
(Folytatása következik.)

Kis

Gábor.

IRODALOM.

Gyula bellyei ref. lelkész, egy betöréssel párosult rablásról értesít bennünket. April hó 21-én virradóra a
bellyei papi-lak falát ismeretlen tettesek az utca felől
kiásták és az egyház pénzes ládáját elrabolták. Az elhasogatott láda az uradalmi kert egyik szögletében megtaláltatott, valamint a szétszórt iratok között a bankó
pénz is ; de a 142 frt értékii ezüst pénz zacskóstól
együtt hiányzik, 50 frt értékű Kossuth bankóval, mit
a tettesek — hihetőleg — jó pénz gyanánt vittek el.
— A láda mellett egy vésőt, az utcán pedig egy 8
itcés 'kulacsot félig borral hagytak a tettesek. — Más
nap éjjel a mészárszéket törték fel, ma éjjel pedig a
vendéglő jégvermét. Öt gyanús és rosz hírben álló egyén
a pandúrok által azonnal elfogatott s a dárdai szolgabírósághoz átkísértetett. Ugy látszik, hogy szervezett
tolvaj és rabló banda űzi garázdálkodását. — Nem ártana a községbeli többi gyanús és rosz hirben álló
egyéneket is mind befogatni, mert hosszabb idő óta
gyakrabban történtek apróbb tolvajlások.

Kassán, Werfer Károly akad. nyomdájában most
került ki a sajtó alól: Einiges aus der Geschichte Béla's.
Adalék a szülőföldisme és történettanítás kezdetéhez a
népiskolában. Irta Weber Samu. 15. lap. — A szepesi
tanitóegylet, Szepesváralján tavaly tartott gyűlésében
elhatározta, hogy »a hazai és a világtörténelem tanítását
a sziilőfoldismének kell megelőzni, a melyre vonatkozó
források kikutatása a tanitó hivatása.® Szerző, mint gyülekezetének lelki oktatója, a modern paedagogia említett
tételéhez hiven, sietetett elkészíteni községének történelmét, mely úgy az előadás egyszerű szépsége, érthetősége és népszerű irmodora, mint tárgyismeret dolgában
hasonnemü munkák között a legkitűnőbbek sorában foglalhat helyet, ismerteti a város eredetét, elnevezését,
kiválóbb épületeit, egyleteit, környékét, kiterjeszkedik
történelmi viszontagságaira, a régi lakosok foglalkozásaira, egyházi viszonyaira, a várost ért csapásokra, ki* Orgonaszentelés. F . hó 18-ikán volt a paksi
tűnő szülötteire. Minden fejezetet egy-egy csinos verssel
zár be. Mindez mutatja, hogy ügyes munkával van dol- ref. egyház uj orgonájának ünnepélyes felszentelése. A
1 nem nagy, de szép és tiszta templom egészen megtelt
gunk, mely efféle dolgozatoknak mintául szolgálhat.
:
Ferenci B. miskolci könyvkiadó tisztelettel értesiti a hívekkel, s voltak a közönségben sokan más vallásúak
mindazon lelkész s eperes urakat, kik Barakoiiyi Biblia is, kik eljöttek részt venni ref. polgártársaik örömünMagyarázat a szószéken cimű munka II. (utolsó) kötetére nepélyében. Midőn a gyülekezet már együtt volt, orgonaelőjegyeztek ; hogy a mű már sajtó alatt van s rövid idő alatt kiséret nélkül elmondta a szép invocatiot : „Szent Isten
Ez ének végeztével nt. Munkácsy Sánszét fog az illetőknek bérmentesen küldetni. Előf. ára noha néked. .
dor
úr,
helybeli
lelkész
mondotta vallásos buzgóságtól
1 frt 60 kr., még május hó végéig az előjegyzés elfomeghatott
hangon
a
felszentelő
imát, áldást kérve a
gadtatik, bolti ára magasabb leend.
gyülekezetre,
mely
az
orgona
építése
által szép jelét
A „Protestáns theologiai könyvtár* előfizetőit tiszadá
hitbuzgóságának,
felavatva
az
uj
jeles hangszert
telettel értesítem, hogy a kellő számú előfizetők összegyűlvén, a vállalat fennállása a következő 3 évre is biz- az isteni tisztelet szolgálatába. Nevelte a meghatottságot
tosítva van. E három évben magyar prot. egyháztörté- azon tudvalevő körülmény, hogy a lelkész úr súlyos
nelmi monographiák fognak kiadatni. Uj előfizetőket
lábbaja miatt már két év óta nem működhetett az Iselfogadhatok még julius i-ig. Budapest, ápr. 27-én.
ten házában, s azon idő óta ez alkalommal jött be előKovács Albert, szerkesztő.
ször hivei közé. A felavató ima után megzendültek az
orgona teljes hangjai a helybeli fiatal kántortanító
Tóth S. úr ujjai által, ki egy szép ünnepélyes praeludiumot játszott Volkmartól, majd a gyülekezet énekelte
orgona
kísérettel a 66-dik dicséretet. Azután jött az
* Személyi hirek A gyönki magyar ref. egyházegyházi
beszéd, melyet a helybeli segédlelkész tiszt.
ban ápril. 4-én papválasztás alkalmával t. Arany Antal
Nagy
József
úr mondott, miután alulírott kísérete melhelyettes lelkész lett lelkésztanitóvá megválasztva. Kilett
énekelte
a
gyülekezet a XXXV-dik zsoltár 13-ik versét
tartást, apostoli lelkületet és munka kedvet e nehéz és
s
ezzel
az
ünnepély
végét érte. Most az orgona a vizsnagyon szerényen javadalmazott lelkészi álláshoz ! Poór
gálatra
meghívottak
által, u. m. Tomka Gusztáv, györJózsef, gyönki ref. lelkész. — A miskolci ref. egyház a
sárospataki főiskolának megüresedett egyházi algondnoki könyi ág. hitv. ev. segédlelkész és alólirott által a legállomása betöltésénél mind a három szavazatát Prágay pontosabban megvizsgáltatott. A szakértőkül meghívott
Lajos alsóborsodi esperesre adta. — A hódmezővásár- vizsgálók örömmel kijelentették, hogy Országh Sándor
helyi tanitó - egylet Könyves István ottani ref. tanitó 50 m. kir. orgonaépitész úr a gyülekezettel kötött szerződés
éves tanitói pályájának megünneplését, elhatározta, s e minden igényeinek teljesen megfelelt s ez új orgonával
tárgyban már a tervet is elkészítette — Kovács Albert, szaporította az általa épített jó orgonák számat. A 8
helybeli theol. tanár, az orbai e. megye egyik e. kerü- változatú pedalés orgona külalakja díszes, hangja kelleti képviselőjévé választatott. — Az alsóborsodi ref. e. lemes és erőteljes, egyes változatai is igen kellemesek
m. a Nánára távozott Gyöngyösi S. helyére miskolci lel- s tisztán hangolvák. Országh úr a tiszt, lelkész urak és
egyházak figyelmébe a legmelegebben ajánlható. Széki
készül Fekete József oszlári lelkészt rendelte be.
Elemér,
gyönki gymn. tanár.
Alsó-Baranyából lapunk egyik régi barátja, Vincy

KÜLÖNFÉLÉK.

Ugyancsak Paksról szomorú hírről értesülünk.
Az ottani népes és virágzó ev. gyülekezet temploma és
iskolája porrá égett! E hó 21-én u. i. iszonyú tűzvész
dúlt Pakson, mely d. u. két órakor keletkezvén egész
estig rettenetesen pusztított, lílégett 101 lakház, 58 gazdasági épület, 40 borház. 4 órakor kezdtek égni az ev.
egyházi épületek, s a toronyban volt egyik harang megolvadt, a többi izzóvá valt és lezuhant. A tűzvészt
okozta kár mindössze körülbelül 120.000 frtra rúg,
- Miskolcról az „Egyetértésnek* a következő táviratot küldik: A tiszáninneni helvét hitvallású superintendentia tegnap kezdődött közgyűlése elismerést szavazott báró Vay Miklós főgondnok és Kun Bertalan
superintendens gyors és erélyes föllépésükért a középiskolai törvény tárgyában. Egyszersmind maga részéről is
egyhangúlag erélyes feliratot intézett a támadás ellenében, hasonló lépésre felhiván az összes protestáns egyházakat. A megbotránkozás átalanos. Tisza Kálmán és
Trefort urak eljárása hasonló hangulatot keltett mint
a Thun Leo-féle pátens. — Hogy a törvényjavaslat nem
jó, azt magunk is mondtuk, de hogy olyan legyen, mint
a Thun-féié pátens, az túlzás.
* Özv. Kéri H o r v á t h Pálné szűl. Török Johanna
úrnő, ki 29 évi boldog házassag utan töltött félévi szomorú és rá nézve elviselhetlenné valt özvegységet: ápr.
28-án önkezével vetett véget életének. A boldogult —
értesülésünk szerint — néhány kegyes hagyományt is
t e t t : a nyíregyházi ref. templomnak 2000 frtot, ugyanazon templom orgonájára 5 db 100 frtos budai fogaskerekű-vasut részvényt, s két darab 80 frtos magyar nyeremény sorsjegyet hagyományozott.

A D A KOZ ÁSOK.
Az orsz. prot. á r v a h á z r a : Szentpéteri Sámuel
pelsőci ref. leik. 2 frt. — Mészöly Pál tabajdi ref. leik.
1 frt 23 kr, (mihez járultak : Pűri Ján. 30 kr., Sós Ján.
10 kr., Szalay Ján. 6 kr., K. Bolcskey Ján. 5 kr., Takács
Józs. 3 kr., Szilágyi P>zsébet 10 kr., Farkas Erzs. 10
kr., Szalai P>zs. 10 kr., Varga Mária 10 kr., Tóth Mária 10 kr., B. Szabó Lidia 3 kr., Kiss Zsuzsánna 2 kr.,
Gulyás Lidia 10 kr., Sós Erzs. 10 kr.) — Konc Imre
seregélyesi ref. leik. esp. 1 frt 30 kr. (mihez járultak:
Etyek 30 kr., Kis Kár. mányi leik. 1 frt.) — Szalay
Sándor nagyszőllősi ev. leik. a confirmandusok részéről
1 frt 50 kr. — Somogyi Lajos b. sámsoni ref. leik. a
confirmandusok részéről 1 frt 50 kr. — A Prot. Egyh.

és Isk. Lap kiadóhivatala a Prot. lelkészi könyvtárból
az árvaház javara elárusított könyvekért 3 frt 75 kr.
A bpesti theol. tápintézet részére; Konc Imre
seregélyesi ref. leik. esperes. 13 frt (mihez járultak:
PTyek I frt, Mány I frt 50 kr., mányi r. leik. KissK. 50 kr.
Seregélyes 8 frt. seregélyesi ref. leik. Konc Imre 2 frt.)
A slavoniai missió részére : Bicskei egyház 1 frt.
Szerk.
A z A n k e r élet- és járadék - biztosító-társaság 21-ik évi rendes közgyűlés f. hó 12-én tartotta meg gróf Zichy Ödön ur ő excellentiajának elnöklete alatt. A társulati tőkét képező 500 darab
részvényből 394 darab volt képviselve.
A Bodart igazgató ur által felolvasott üzletjelentés a lefolyt
1879-ik évre vonatkozólag az üzletzárlatok lényeges emelkedését konstatálja. Benyujtatott ugyanis ezen évben 5465 bevallás 11,024,429 írt
26 kr. összegben, minek alapján 4607 szerződésben 9,600,752 frt tőke
és 343 frt 94 kr. életjáradékai uj biztosítás köttetett. Az év végével
81,646 szerződésben 118,581,188 frt 50 kr, tőke és 40,018 frt 11 kr.
életjáradéki biztosítás volt érvényben
A kölcsönös túlélési csoportokban 4O05O tag által 55 millió
(>34,038 frt 43 kr. volt jegyezve 20.754,425 frt 90 kr. vagyonnal, mely
vagyon jelzálogos értékben van elhelyezve.
A díjbevétel 1.257.172 frt 38 kr. az életeseti betétek összege
1390.305 frt 86 kr. volt, vagyis összesen 2.047,478 frt 24 kr., ebből
első évi dijak és betétekre 279,921 frt 17 kr. esik.
Lejárt az 1879-ik évben 804561 frt 96 kr. szabott diju biztosítás és 3.038,054 forint 89 kr. túlélési csoport kötvény vagyis összesen 3.842,616 írt 85 k r .
Felosztatott ezenkívül egy é l e t e s e t i c s o p o r t
szabott
d í j t é t e l e k k e l , n y e r e m é n y r é s z e s ü l é s s e l , ennél a nyereség a tőke 2i°/ 0 .át tette.
A h a l á l e s e t r e n y e r e m é n y r é s z e s ü l é s s e l kötött
biztositások nyeremény osztaléka a díj 21 °/ 0 -át tette.
A t a r t a l é k é s b i z t o s í t á s i a l a p o k szabott diju biztositások után 7 300,171 frt 53 krról 7,693,755 frt 3 krra emelkedtek.
A m é r l e g - s z á m l a a következő változásokat mutat f e l :
A kizárólag állami és garantirozott vasúti értekekből álló é rt é k p a p i r b e f e k t e t é s 610,538 frtról 729.740 frtra emelkedett.
Az állami vasúti értékekre és ingatlanokra adott kölcsönök 567,028 frt
43 krral kissebedtek, mig a befektetések chequékben pénztári és kincstári utalványokban 109,870 frt 79 krról 943,154 frt 50 krra emelkedtek.
Az összes kiadások, ideértve a f. évi jutalékokat, továbbá az ingatlanok
értékéből leirt 50 ezer frtot, levonása után a tiszta nyereség 248,170 frt
36 krt tesz; ezen összegből mindenekelőtt az értékpapírokban nyert
76,780 frt 75 kr, elkülöníttetik s fel nem osztatik, a 171,389 frt 61 kr,
maradványból 156,666 frt 67 kr. alapszabályilag felosztatik s így a
nyeremény-tartalékalap és igazgatósági járulékok figyelembe vételével
részvényenként 200 frt osztalék fizettetik.
A nyeremény-tartalékba járó összeg alapszabályilag 21250 frtot
tesz, miáltal ez 281,517 frt 50 krra emelkedik. A maradvány 14,722 frt
94 krral uj számlára lesz elővive. A számvizsgáló bizottság jelentésének felolvasása után a közgyűlés a zárszámlát helybenhagyta, a felmentvényt megadta s 200 forint részvényenkénti osztalék kifizetését
ethatározta.
A 200 ezer frtra menő kiilöntartalék a befizetett részvénytőke
nagyobbitására lett fordítva.
Végül a kilépő gróf Iíoyos Rezső igazgatósági tag, valamint a
felülvizsgáló bizottság tagjai gróf Dubszky Adolf, Fleschi Ármin és b .
dr. Klein újra megválasztattak.
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A g y ő r i á g o s t . hitv. ev. g y ü l e k e z e t a kezelése alatt lévő >:> SteÍtzer D á n i e l * alapítványból
4 0 frttól 100 frtig t e r j e d ő ö s z t ö n d i j a k r a az 1879/80-ik isk. é v r e p á l y á z a t o t hirdet.
F o l y a m o d h a t n a k : á g o s t . hitv. ev. árva, szegény, győri, j ó m a g a v i s e l e t ű és s z o r g a l m a s tanulók, k ü l ö n ö s e n a Steltzer v a g y R á t h családhoz t a r t o z ó k , b á r h o l t a n u l j a n a k .
A j e l e n isk. é v első feléről szóló tanodai, ú g y a s z e g é n y s é g e t , á r v a s á g o t v a g y r o k o n s á g o t
tanúsító b i z o n y í t v á n y o k k a l felszerelt f o l y a m o d v á n y o k f. é. m á j u s h ó v é g é i g alulírotthoz intézendők.
G y ő r , apr. 18. 1880.
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Nagy

Pál,

á győri ágost. hitv. ev. isk. bizottság elnöke.
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : D r . I B s i l l s t g ' i Ifcvdlor,

D E U T S C H M.-féle művészeti intézet Budapest.

Huszonharmadik évfolyam.

1 9 . SZ.

Budapest, 1880. május g .

PROTESTÁNS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
Előfizetési

SZERKESZTO-

K1ADO-H1 VAT

AL

I, kar. Máliautca 10, SZ. I. frn.

Helyben

dij:

házhozhord ássál s v i d é k r e

postai küldéssel

Hirdetések dija:
í hasábos petit sor többszöri beiktatásért

félévre í frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden ö kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij
kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban.
!
külön 3 0 kr.

T e l j e s s z á m ú p é l d á n y o k k a l m i n d é g szolg:éil!kia.tTJ.n.k:-

2 W Azon t. előfizetők, kiknek előfizetősök
lejárt, annak megújítására felkéretnek.

hitvallású (evangelici utriusque confessionis) prot.
hitfelekezetek középtanodáinak; s ez által oldja
fel azon bilincs alól, a mibe a beterjesztett törvényjavaslat szerint, azért kelle talán nyűgözni a
A dunántúli ref. egyházkerületnek
protestánsok középtanodáit is, mert az államnak
a képviselőházhoz intézett kérvénye a gymn. és reáliskolai semmi erkölcsi és anyagi biztosítékot nem nyújtó,
törvén yjavasló, t tárgy áh a n.
sőt tendentiosus, úgy lehet vészes irányzat, külről
A dunántúli helv. hitv. egyházkerületnek köz- jöhető titkos és államellenes befolyások által
gyűlése, tudomást vévén azon tjavaslatról, mely vezérelhetett egyesek vagy consortiumok által is
a gymnasiumi és reáliskolai oktatásról * a kép- alapítható s fentartható magánosok és társulatok
viselőház asztalára letétetett; minthogy azon tör- középtanodáinak jogi kategóriájába illesztettek be,
vényjavaslat által, a mi s a velünk solidaritásban a mily sajnálatunkra, oly szégyenünkre, a prot.
levő hazai prot. hitfelekezetek középtanodai okta- középtanodák, és pedig minden szükség nélkül,
tásügye is mint annak, a magyarországi helv. mert kormányzatunk legteljesebb nyilvánossága
hitv. evang. egyház Budapesten apr. 16. egybe- mellett titkos üzelmek kízárvák; s roppant hátgyűlt főgondnokai és superintendensei által, a rányunkra, mert legszélesebb bázisokon nyugvó
képviselőházhoz intézett kérvénye is élénk kifeje- önkormányzati jogaink korlátozása annyi, mint
zést ad, lényegében érintetik, beható tárgyalás erőnk s hatásunk bénítása, fejlődési feltételeink
alá vettük, annak a prot. hitfelekezeti középtano- szükségtelen korlátozása, de sőt eddig kivívott
dákra vonatkozó §-ait, különösen annak V. feje- s becsülettel fentartott társadalmi állásunkat, önzetét ; s azon meggyőződés által vezéreltetve, érzetünket is mélyen sértő; s végre is, csak a
hogy ha a mélyen tisztelt képviselőház, a hazai hazai közművelődés javára szolgált eddigi áldozattudományos képződés, a korszerű haladás alap- készségünk felbuzgó forrásait beiszaposító hatású
rakó tényezői, a középtanodák által, mélyreható, lenne ama nivellirozó intézkedés.
átalakító, nemzeti irányú s maradandó becsű
Ha jogi álláspontja és sajátlagos helyzetének
organismust akar beilleszteni a nemzet életébe, megfelelő elkülönítést nyerik középtanodáink a
nem hagyhatja figyelmen kivűl azon tekinteteket, törvényben, a többi ebből önként folyó módosítmelyeket a hazai közművelődésnek s a nemzeti ványaink is, megtalálják indokaikat.
létnek szinte megtartó, sőt megmentő szolgálatoMert ekkor az állami főfelügyelet, elegendő
kat tett magyar prot. egyház középtanodáinak, biztosítékot találhatván úgy hazafiságunkban, mint
történelmileg kifejlett s ép ezért, az 1790/1. d. a magyarság magvával azonos törekvéseinkben,
XXVI. t. c.-ben határozottan biztosított sajátlagos s úgy szigorúan erkölcsi alapelveink, mint minden
helyzete, Magyarország képviselőházától, a mily divergens irányzattól ment rationálisan szellemi
bizodalommal, oly jogos igényt alkotólag, vár és hivatásunkban: nem lenne utalva arra, hogy a
reményi.
főfelügyelet címén oly intézkedéseket állapítson
E sajátlagos, mert geniusunktól sugallt s ép meg reánk nézve is a ^magánosok és társulatok c
azért vérünkbe átment, természetünkké azonosult által fentartott középtanodákra tán helyes tekinhelyzet azt igényli a mélyen tisztelt képviselőház- tetekből, melyek beavatkozást, sőt rendelkezést is
tól, hogy szenteljen, mint azt a módosítványunk- involválnak.
ban ja valljuk, teljesen külön fejezetet, a mindkét
Ez által a tanszabadság elvének, a külön

böző utakon, különböző erők- és eszközökkel, egy dályozva az államkormány esetleges intézkedését,
azon célfelé versenyző törekvésnek, tehát a tan- kielégíti az intézetet fentartó felekezet jogi érdeügy oly üdvös s így kívánatos szabad fejlődésé- keit is, s így mindkét irányban csak előnyös.
A 83. §-t bár gyámságot involvál, céljában
nek, mint izmosodásának is, csak tágasabb mező
nyittatnék; s e nagy kérdés, úgy a tanügy öncélja, nem perhorreskáljuk, de módosítványunkat, nehogy
mint a protestáns egyház autonómiájának politikai a jóakaratú felügyelet beavatkozássá váljék, figyefigyelmet igénylő tekintetei szerint, közmegnyug- lembe vétetni kérjük.
Ép így felhívjuk a törvényhozás
figyelmét,
vást előidézőleg oldatnék meg.
Áttérve ezek után, az j. a) szövegezésben a 85. §-ra tett módosítványunkra is, a mely törszabatos kifejezést nyert nézeteinknek megfelelő vényben biztosított jogunk fentartása felett őrkömódosítványaink főbb pontjaira is, habár azok, az dik, annak az eredeti szerkezetben szükségtelenül
előre bocsátottakban, rámutatnak indokaikra, ki- célzott megszorítása ellenében.
Rá kell mutatnunk még, mélyen tisztelt képemeljük mégis a következőket :
A 65. §-ban említett osztályok és évfolyamok viselőház, a 75. §-ra tett, az eredetitől céljában
számának s a szorgalom időtartamának, önmagunk ugyan nem, de lényegében eltérő módosítvááltal leendő megállapítását azért igényeljük, nyunkra is.
minthogy ezen jog nem annyira a tanügy teréni
De egész önérzettel mutatunk reá !
autonómiánkkal függ össze, mint inkább annak
A mennyiben leghívebb hazafias nemzeti és
benső lényege, teljessége, reánk nézve ép e szem- közművelődési törekvéseinkkel szemben, sőt legpont életkérdés] mert csak e módosítvány bizto- többször ép a miatt, mostoha volt hozzánk, nem
síthat minket egyedül arról, hogy a hitelveinknek egyszer, hazánk történelmi múltja : a nemzet megis életet adó és életfentartó szabad vizsgálódás s dobbant lelkiismerete megigérte, sőt lekötelezte
észszerű fejlődés, a különböző felfogású s más magát, helyrehozni azt, az 1848. XX. s az 1868.
tekintetek- és célzatokkal vezérelt kormányok által, LIII. t. cikkben.
önlényegéből ki nem forgattatik s esetleg öncélja
E törvénycikkek halvány kisugárzása a törellenére is nem irányoztatik; mig az eredeti szer- vényjavaslat 76. §-a is.
kezet, oly tantárgyakat, oly terjedelmet és mérÁmde tisztelt képviselőház! a mi kilátásba
téket, annak oly minimumát vagy maximumát tétetik, nem ama morzsalékra mutat-e, a mi az
állapíthatná meg, oly folytonos zavarokat előidéző evangeliomi dús lakoma asztaláról, a szegény éhehullámzásoknak tehetné ki, középiskolai tanügyün- zőnek éhségét nem enyhitőleg, önbecsét még is
ket, a mi tanintézeteinket teljesen tönkre téve, lealázólag lehullott, s míg az kegyelemből, ez
felekezeti érdekeinket halálosan érinthetné. Ha van bár a fönt idéztük törvény követelménye szerint,
prot. autonomia, mélyen tisztelt képvisolőház, kell még is jogaink árán! . . . Ügy adva, hogy csak
lenni a prot. autonómiával azonos tanügyi autonó- behunyt szemmel, szivünk dobbanásának lekömiának is; s ha volt háromszázadon keresztül s tésével, talán csak a kétségbe esés által hajtottan,
a magyar államnak csak előnyére, miért kellene szabad . . . vagy is lehet hozzá nyúlni.
lerontani azt a jelenben ? Miért akadályozni akarni,
Ismerjük mi az ország nyomasztó anyagi
hogy p. o. a magyar prot. egyház középiskoláit, viszonyait, s mert át is érezzük, nem is formáaz előhaladott műveltségű nyugoti nemzeteknél is lunk, sőt szóba sem hozunk teljesíthetlen, még
általánosan meghonosult, nálunk is egész 48-ig szegényebb helyzetünk által bár joggal támasztlétezett lyceumi rendszer alapján, a jelen materia- ható igényeket: ámde tisztelt képviselőház! ha
listicus törekvések ellensúlyozásául, a philosophiai mint a törv. javaslatban kilátásba van helyezve
előképzéssel tetőztessék be, a középiskolai tudo- képes és kész is, annyi improductiv, annyi idegen,
mányos fejlődés?
annyi nyomasztó kényszerhelyzet által reánk
Miért akadályozni továbbá, hogy a 66. §-ban utalt kiadást kiizzadni kénytelen nemzetünk, némi
ki ne mondhassa a protestáns autonom egyház, államsegélyt nyújtani felekezetünk culturalis és
hogy az ő középiskoláiban a tannyelv kizárólag nemzeti hivatású középtanodáink gyámolitására, a
a magyar, holott a többi középiskolákra nézve is minthogy képesnek és késznek is kell lennie,
avagy legalább a 4 felsőbb osztályban, kötelezőleg minthogy ez a leghálásabb talaj termékenyitése —
kellene ezt törvénybe iktatni.
tegye azt a mélyen tisztelt képviselőház, a többi
A 65. §-ra elmondottak által indokolt a 77. hazai hitfelekezetek közt egyedül szegény, egyeés 78. §-okra tett módosítványunk is, a mely dül magára hagyott, pedig a nemzet zömét kémódosítvány lenne a biztosíték is arra, hogy a pező magyar prot. hitfelekezet leghívebb nemzeti
65. §. az általunk ajánlt szövegezés szerint is, s culturalis missiót követő középtanodai céljaira
megtámadtatásoknak ne lehessen kitéve.
folyóvá, ne jogaink árán, hanem a legsúlyosabb
A 82. §-ra tett módosítványunk, nem aka- ; körülmények közt is mindig nagylelkű nemzet

azon emelkedettségéhez méltóan, melylyel az 1848
X X s az 1868 LIII t. cikket megalkotta!
Ezek azok, melyeket általánosságban s részletesen megjegyzendőknek tartunk; melyekből a
mélyen tisztelt képviselőház meggyőződhetik arról
hogy nem vezérelt bennünket más, mint az individuálitásunk által joggal igénybe vétetni kért
öntevékenységünket biztosító autonomicus helyzetünk, a kulturális közérdek, a magyar állameszme
megszilárdítása s a képviselőház iránt táplált loyalitásunk.
A mélyen tisztelt képviselőháznak, alázatos szolga a dunántúli
helv. hitv. egyházkerület, s annak nevében

Pap Gábor,
superintendens.

M ó d o s í t v á n y a g y m n a s i u m i és reáliskolai
oktatásra vonatkozó törvényjavaslatra
vonatkozólag.
V.
FEJEZET.
A magyarországi mindkét hitvallású evangelicusok (evangelici utriusque conjessionis) által fentartott
nyilvános
gymnasiumok és reáliskolákról.
62.
A hazai mindkét hitvallású evangélikusok
(evangelici utriusque confessionis) az i79°/i 2 6. t. c.
értelmében saját erejökből tarthatnak fenn és állíthatnak
fel nyilvános gymnasiumokat és reáliskolákat, a következő §-okban foglalt feltételek mellett.
63. §. Idegen állam, az ország határain kívül székelő testület, vagy külföldön lakó nem magyar állampolgár, semminemű középiskolákat sem állíthat, s a már
fennálló felekezeti gymnasiumok és reáliskolák, úgyszinte
a felekezetek és egyhazak is, külföldi államoktól és
azok uralkodói kormányaitól segélyt és anyagi gyámolítást semmi esetben sem nem kérhetnek, sem el nem
fogadhatnak. Egyesektől vagy társulatoktól is csak azon
esetben, ha a segélyező az intézet vezetésére és tanrendjére, semminemű befolyást sem tart fenn magának,
sem feltételt nem köt ki.
64. §. A 62. §-ban említett tanintézetek felett, az
illetők maguk rendelkeznek és gyakorolják az igazgatási
jogokat a jelen törvény értelmében.
Ennélfogva a tanintézet vagyonának kezeléséről, a
tanerők alkalmazásáról és fizetéséről, a fegyelmi eljárásról az illetők maguk gondoskodnak.
65. §. A jelen törvénynek az osztályok és évfolyamok számát, a testgyakorlati oktatás szervezetét (a
33-ik §. szerint) és az évi szorgalomidő tartamát és
idejét a fentartó testület allapitja meg.
A köteles tantárgyakat s azokból az illető intézet
egész tanfolyama alatt tanítandó ismeretek terjedelmét
és mértékét, a tanrendet, tantervet és tankönyveket, az
illető tanintézetet fenntartó testület hatósága állapítja meg.
66. §. A hitfelekezetek altal fenntartott nyilvános
középiskolák tannyelve kizárólag magyar.

67. §. A hitfelekezetek főhatóságai kötelesek az
általok fenntartott nyilvános középiskolákban úgy a tanárokra, mint a tanulókra vonatkozó fegyelmi szabályzataikat (a fegyelmi eljárást ís beleértve) az ezekben
időnként eszközölt változtatásokat a vallás- és közoktatásügyi ministerhez tudomás végett fölterjeszteni, valamint
a tanulókra vonatkozó fegyelmi szabályzatokat nyilvánosan
is közzétenni.
A testi fenyítékre vonatkozólag az 50. g-ban foglalt tiltó határozat, minden nyilvános középisolára nézve
érvényes.
68. §. A legalsó osztályokba fölvétel föltételeit, a
fölvételi vizsgálat tárgyait és a megkívántató előismeretek mértékét, azok határozzák meg, kiknek hatáskörébe
a tanterv megállapítása tartozik; a fölvétel ideje a bevégzett 10 év, a fölvételi dijak iránt a felekezeti hatóság
hataroz.
69.
Az egy osztalyba felvehető növendékek, és
a tanarok létszámát s az iskolai épületeket és tanitasi
helyiségeket, úgyszintén azok felszerelését, egészségügyi
ellenőrzését, az illető intézetet fenntartó testület hatarozza meg, még is tekintettel arra, hogy az igazgató tanaron kivül legkevesebb annyi rendes tanár legyen, a hany
osztály van az illető középtanodában; a növendékek
száma 50—60-nal több ne legyen, az iskolai épületek
egészséges helyen épültek, száraz, világos és kellőleg
szellőztethető tan-, rajz- és torna termekkel ellátva legyenek, végre hogy a 36. és 57. §-nak elég tétessék.
70. §. Az évközben egy tanintézetből a másikba
átmeneteit, ugyanazon tanintézet alsóbb osztályából a
felsőbb osztályba lépést, elégtelen tanjegyek kijavítását
és az osztály összevonást az országos törvényben megállapítandó módozatok keretén belől, az illető hitfelekezeti főhatóság adja meg s az így nyert bizonyítványok
mindenhol érvényesek.
71. §. A tanárokat, a tanári oklevéllel biró egyének közül, az intézetet fentartó testület valasztja.
72. §. A tanárképzést illetőleg a hitfelekezetek jogosítva vannak, középiskolai tanárképző intézeteket szervezni, azokban a tanárképzés módját és rendét meghatározni, erre vonatkozó szabalyzataikat kötelesek a vallás- és közoktatásügyi ministernek tudomás végett előlegesen bemutatni.
A tanárképesítés módját, a tanárvizsgáló bizottság
szervezetét és a tanári képesítő vizsgálat szabályzatát,
szintén kötelesek bemutatni a vallás- és közokt. minister
úrnak, annak ellenőrízhetése végett, hogy a tanarjelöltektől követelt képzettség nem kisebb-e, mint az állami
tanarképesítésnél; a tannyelv itt is kizárólag magyar.
73. §. Kivételesen e középiskolakon is alkalmazhatók rendes tanárokul oly egyének, kik a jelen törvény
27. §-anak utolsó kikezdése értelmében a vallás- és közoktatás min. altal, a tanarí vizsgalat alól fölmentettek.
74. §. A középiskoláknál megallap'tandó tanórak
szamat és a taná-ok között a tanórák aranyát az intézetet fenntartó testület allapitja meg.

Párhuzamos osztályok állításával a tanerők száma
is aránylagosan szaporítandó.
A vallástanításra hittani tanfolyamot végzett oly
egyének meg lelkészek is alkalmazhatók, kik tanári oklevéllel nem birnak.
75. §. (előbb 76.) A mindkét hitvallású felekezetek,
az 1848. XX. s az 1868. LIII. t. c. értelmében, e felekezetek lélekszáma s az ország népességi arányához viszonyítva, az állami évi költségvetésből, a hitfelekezetek által fentartandóknak és segélyezendőknek kijelölt
középtanodáik (gymnasium, reáliskola) számára évenkénti
államsegély-átalányban részesíttetnek.
76. §. (e. 77.) A főfelügyeleti jognál fogva, jogában és tisztében áll, a vall. és közokt. ministernek, a
hitfelekezeti intézetekről, az illető felekezet főhatóságai
útján :
a) statistikai adatokat szerezni be ;
b) tanévenként jelentéseket kívánni, melyekben a
tanrend és felosztás (hittani tárgyakat kivéve), tanárok
létszáma, képesítése és működési köre, az osztályonkénti
népesség, óraszám és az oktatás eredményei, valamint
az érettségi s egyéb zárvizsgálatok, kimutatások által
feltűntetve legyenek.
c) a 65. §. értelmében megállapított tanrendszerben (a hittani tárgyakat kivéve) minden lényegesebb
változásnak, valamint az iskola előbbi jellegében s tanfolyam körében történt minden változásnak a tanév végén, bejelentését megkívánni.
d) a használt tan- és vezérkönyveket, legyenek azok
nyomtatásban, vagy kéziratban, (a hittaniakat mindazáltal kivéve) bekövetelni s azokat azon szempontból, nem
foglalnak-e magokban állam-, alkotmány- vagy törvényellenes tanokat vagy tételeket megbíráltatni.
e) az iskolai vagyonról és alapítványokról évenkint
sommás kimutatást kívánni be.
Mindezen adatok, jelentések, kimutatások és beterjesztések kívánatra, az illető főhatóság útján, a vallásés közokt. miniszterhez nyújtandók be.
77. §. (előbb 78.) A főfelügyelet gyakorlása szempontjából, a vallás- és közoktatásügyi miniszt. hitfelekezeti férfiaink által, bármikor meglátogattathatja a
felekezetek által fentartott középiskolákat, azoknak nyilvános vizsgálatain, csupán tudomásvétel végett jelen
lehet, de rendelkezési joga nincs.
78. §. (e. 79.) Különösen az érettségi vizsgálatokat
illetőleg, melyek minden 8, illetve 9 osztályú nyilvános
középiskolában évenként tartandók :
a hitfelekezetek által fentartott nyilvános középiskolákban az érettségi vizsgálaton az elnöklés a felekezeti főhatóság megbízottját illeti; a vallás és közokt.
ü. min. azonban, általa kiküldendő prot. szakférfiú által,
esetről-esetre jelen lehet, hogy magának az érettségi
vizsgálat szabályszerű lefolyásáról egyenes tudomást
szerezhessen. E végből az érettségi vizsgálatok tartásának ideje, mindig jó előre bejelentendő. A vizsgálati
utasítást, a felekezeti főhatóságok magok adják ki, de

kötelesek azt a vallás- és közoktatásügyi miniszternek
bemutatni, annak ellenőrzése végett, hogy az érettségi
vizsgálatokban követelt képzettség nem kisebb-e, mint
az állami vezetés alatt álló hasonló tanintézetekben.
Egyebekben, az érettségi vizsgálatokról szóló 58
—61 §-ok itt is érvényesek.
79. §. (e 80.) A tanárképesitő vizsgálatok tartása,
a tanárképező intézet és tanárvizsgáló bizottságot
tartó hitfelekezeti hatóságok részéről, előre bejelentetvén,
a vallás és közokt. ü. min. ezen vizsgálatokon is, általa
kiküldendő prot. szakférfiak által jelen lehet a vizsgálatok és a tanárképesités szabályszerű lefolyását ellenőrizheti.
A vizsgálatnak a magyar nyelv és irodalom minden esetre egyik tárgya. A minister kiküldöttei a vizsgálat eredményéről a ministerhez jelentést tesznek.
80. §. (e. 81.) Ha valamely középiskolában használt tan- vagy vezérkönyv, állam, alkotmány vagy törvényellenes tanokat foglalna magában, joga és tiszte a
vallás- és közoktatásügyi ministernek, annak használatát
eltiltani, szükség esetén az állami hatóság illető közegei
által annak összes példányait elkoboztatni, súlyosabb
esetekben annak szerzője és hasznalói ellen, a törvény
rendes útján a büntető vizsgálatot és eljárást megindítani.
81. §. (e. 82.) Ha a kormány, valamely középiskolában, erkölcsi bajoknak vagy államellenes iranynak jőne
tudomására s ezek ellenében az iskola illetékes hatóságai
útján gyökeres orvoslás nem szerezhető, joga és kötelessége a vallás és közoktatásügyi miniszternek az iskolát fentartó testület egyházi főhatóságához előre bocsátott megintés után, saját rendes vagy e célból különösen küldendő közegei által megejtendő vizsgálat után,
azon iskolától, a vétkes egyének eltávolítását követelni,
ellenök, a mennyiben a büntető törvények súlya alá eső
cselekvény esete forogna fenn, a törvény rendes útján
a büntető eljárást megindítani; sőt ha a baj az esetek
eltávolítása által nem orvosolható, magának az iskolanak egy időre, vagy véglegesen bezáratása iránt, O Felségéhez előterjesztést tenni.
Az egy időre bezáratni rendelt iskola vagyonai az
illető felekezet kezelése alatt maradnak s a jövedelmek
is tőkésíttetnek, míg a tapasztalt bajok gyökeres elhárítása után, az iskola újra megnyitása ő felségéhe<: teendő
előterjesztésre megengedtetik.
Véglegesen bezáratni rendelt iskola vagyonáról és
alapitványairól, a mennyiben az alapítók vagy jogutódaik
azokról az iskola megszűnése esetére nem rendelkeztek,
az illető felekezeti hatóság meghallgatása mellett, a vallás
és közokt. ü. min. előterjesztésére és az 1790/1 XXVI t.
c. szem előtt tartásával, az illető intézetet fentartott
felekezeti hatóság rendelkezik.
82. §. (e. 83.) Ha az iskolavagyonról és alapítványokról szóló évenkénti kimutatásokból (77. §,) az
tűnnék ki, hogy valamely alapítvány veszélyben forog,
a vallás- és közoktügyi min. az illető felekezeti hatósá-

got utasítja: hogy az alapítvány biztosításáról gondoskodjék.
83. §. (e. 84.) Ha valamely prot. hitfelekezeti nyilvános középiskola általában a jelen törvény követelményeinek meg nem felelne, jogában áll a vallás és közoktatásügyi ministernek, az illető iskolai főhatóságához,
legalább félévi időközökben, három ízben intézett megintés után, attól a nyilvánossági jogot elvonni.
Ily megintések, csak a jelen törvény hatályba léptétől számított két év eltelte után kezdhetők.
A nyilvánossági jogtól megfosztott tanintézetek a
magánintézetek sorába helyeztetnek, e jelen törvény VI.
fejezetében a magánintézetekre nézve megállapított intézkedések alá esnek.
84. §. (e. 85.) Ha bármelyik hitfelekezetek valamelyike, uj középiskolát akar felállítani, köteles e szándékát a létesítendő tanintézet megnyílta előtt, a vallásés közoktatásügyi ministernél bejelenteni.

A tiszáninnen való ref. egyházkerületnek
a képviselőházhoz intézett kérvénye a gymnasiumi és reáliskolai törvényjavaslat

tárgyában.

Magyarországi protestáns egyházunk s annak
egyetemében a Tiszáninnen való ref. egyházkerület is, az egész közmiveltség ügyét, annak a
szellemnek való föltétlen hódolatból szolgálta,
melynélfogva tudta azt, hogy elvész a nép, a mely
tudomány nélkül való s minden ország támasza,
talpköve a tiszta erkölcs, mely ha megvész, országunk is ledől s rabigába görbed, s épen azért
minden tőle kitelhető,1 sőt sokszor magát
is megro
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erőltető áldozatot megtett arra nézve, hogy e téren való szolgálatai megfelelők legyenek az idő
és a kor követelményeinek. Innen magyarázható
meg azon igyekezetünk, hogy mi sohasem vonakodtunk közoktatási ügyünket is a lehető magaslatra emelni s annak, hogy mi sohasem mondottuk azt, hogy immár a tökéletest elértük volna,
azt hisszük: elég bizonysága az is, hogy több
tanügyi dologban kezdeményezőkül léptünk fel
még akkor is, mikor némely öröklött viszonyok
közt élő tanférfiak merésznek tartották s töprengve fogadták újító lépésünket. Ennek tudatában s azon meggyőződéstől áthatva, hogy az oktatás és nevelés ügyének egy folyton haladó s
mindig magasabb lépcsőzetekre emelkedő életnek
kell lennie, mindig hálás elismeréssel fogadtunk
minden oly irányelvet, mely e téren az óhajtott
siker magaslatára és e magaslat elérésének eszközeire mutat s különösen bizodalommal tekintettünk azon törvényjavaslat elé, melyet a nagym.
magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter
úr, a középiskolai tanügy rendezésére vonatkozólag, már regebben kilátásba helyezett; még pedig

azért, mert hiszen ha valaki, úgy épen a közoktatásügyi minisztérium s az általa alkotott tervezet
vannak első sorban hivatva arra, hogy e 'tekintetben mélyreható vezéreszmékkel járjanak előttünk, s mert vártuk, hogy egy ilyen törvény által végre-valahára egy függőben levő életkérdésünk fog kedvezően és ránk nézve megnyugtató
módon megoldatni. A mily természetes és kedvesen táplált volt azonban reménységünk, épen
oly lehangoló és fájdalmas csalódásunk most, midőn immár a törvényhozó-testület elé is benyújtott
törvényjavaslat előttünk fekszik s tanulmányozva
különösen annak szellemét, megdöbbenve látjuk
azt: minő sors van szánva abban iskolai ügyünk
jövőjének, sőt, minthogy a protestantismusban az
oktatás válhatlan összeköttetésben áll vallásunkkal,
általában a protestantismus szellemének és ezen
szellem erejével kivívott jogoknak.
M. t. képviselőház! Alkotmányos hazai életünk legközelebbi megmásíthatlan tényei többször
bármennyire fájdalmas érzelmeket támaszthattak
is bennünk, mi, magyarországi protestánsok, még
mindig azon vigasztadó reményt tápláljuk keb; lünkben, hogy a magyarországi törvényhozótestület az, melynek szine előtt egész nyíltsággal
és leplezetlenül lehet beszélnünk mindig, a mikor
csak igazaink és jogaink védelmezéséről kell gondoskodnunk ; most is bizalommal fordulunk azért
a törvényhozó-testülethez, mely hivatva van arra,
hogy a beadott miniszteri törvényjavaslat sorsa
felett határozzon, mély tisztelettel kérve, egyrészről a törvényjavaslatnak reánk protestánsokra
vonatkozó részletére teendő észrevételeink szives
meghallgatását, másrészről annak, óhajtásaink
szerint leendő átalakítását.
Mindenekelőtt fájdalmas szívvel, de habozás
nélkül, kénytelenek vagyunk kijelenteni, hogy ha
mi az előttünk fekvő törvényjavaslat keletkezésének történetén végig tekintünk s a látszat leple
alá kissé mélyebben nézünk, azon elszomorító
tapasztalatra jutunk, hogy az egész középoktatási
ügy rendezésére vonatkozó törvényjavaslat egyik
főindoka tulajdonképen nem az e körbe eső dolgok és állapotok fejlesztésének buzgalmában rejlik, mint inkább azon törekvés érvényesítésében,
hogy általa a protestáns iskolai önkormányzati
jog szoríttassék meg. Mindnyájan tudjuk ugyanis,
hogy a nevezetessé lett és egyértelmű roszalásunkra akkoriban visszavont >yTiz pont<( keletkezési indoka tulaj donképen az vala, hogy némely
gymnasiumok által elkövetett hazafiúi és nemzetellenes üzelmek megfékezésének alkalmából, egyúttal jól átgondolt támadás intéztessék protestáns
önkormányzatunk ellen; úgy, hogy igazán azon
elv alkalmaztatott reánk, melynélfogva érzékenyen
kellett volna lakolnunk oly hibákért és visszaélé-

sekért, melyekben való ártatlan voltunk mellett
fényes bizonyság egész történeti multunk, s a
mely hazafiúi bűnök ellen való bátor küzdelem
volt, tulajdonképen való, mágasabb vallás-erkölcsi
céljaink mellett, a hazai nagy közönség előtt is
eléggé ismeretes feladatunk. Most, a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter úr megkerülve mintegy a ^Pontozatok* ellenében kifejtett védekezésünket, abbeli megjegyzésünket, hogy
a főfelügyelet alkalmi körvonalozása csak a vele
természetesen összefüggő kérdésekkel együttesen
oldható meg, egészen ellenünk látszik fordítani,
akkor, mikor a törvényhozó-testület elé nyújtott
középiskolai törvényjavaslat tulajdonképen csak
olyan keretnek van szánva, a melyben a visszatetszést idézett ^Pontozatok* ismeretes képe foglaltatik be ujdlag, némi szelidítésekkel.
A magyarországi prot. egyház, bár e részben elfoglalt álláspontja mellett a hosszú és eléggé
kipróbált gyakorlat is világos és félre nem érthető magyarázatot adott, nem egyszer határozottan
és érthetően nyilatkozott azon kérdés felett: minő
jogi alapokon tartja biztosnak és természetesnek
ugy az államhatalomhoz, mint saját iskoláihoz
való viszonyát s ezzel összeköttetésben nem egyszer nyilatkozott alkalmilag a felől is: hogyan
értelmezi maga részéről az úgynevezett V) legfőbb
felügyeleti jog* körét, annak részleteit. A békekötések által is biztositott 1608. koronázás előtti
i-ső és 1647. V-ik törvénycikkbe iktatott és az
ezekre épitett 1 790/1, XXVI. törvénycikkeket jelölvén ki történeti alapokúi, sohasem habozott kinyilatkoztatni, hogy még csak gondolatában sincs
olynemü föltétlen függetlenség, mint a minőt
kívánnak élvezni némely külföldi felekezetek; de
másrészről sietett kijelenteni, hogy az államkötelékeknek csak addig engedhet, azoknak rá nézve
üdvös hatása csak azon pontig lehet, míg azok
nem akadályozzák meg azt, hogy saját elvei szerint fejlődjék s megtarthassa őt megkülönböztető
jellemvonásait. Ily alapelvek hangsúlyozása mellett aztán, akalmilag akárhányszor kifejtette azt
is, hogy ^minden alsóbb és felsőbb tanintézeteit, az egyház kiegészítő s elválhatlan részének
és életfeltételének tekinti s épen azért az azok
lelett való törvényhozási és kormányzási jogát, a
jól értelmezett ^legfőbb felügyeleti jogc< sérelme
nélkül, kizárólagos birtokának kívánja fentartatni*
Ha most már ezen történeti előzmények
után,'
J
nem szándékunk is vitatkozni a nagyméltóságú
vallás- és közoktatásügyi miniszter ur által beadott
törvényjavaslat indokolásában hangsúlyozott azon
érv ellen, >;>hogy az állami főfelügyelet mai rendezetlen állapotában tovább nem hagyható s annak
rendezése minden oldalról sügettetett,* nem méltán feljajdulhatunk-e az ellen, hogy a törvényjavas-

lat keretébe vont ^legfőbb felügyeleti jog* oly
módon értelmeztetik s mint ezt a részleteknél feltüntetni fogjuk, oly módon kívántatik kiterjesztetni, mely homlokegyenest ellenkezik törvényeken alapuló önkormányzati jogainkkal; ellenkezik
a hosszas gyakorlattal s centralisticus törekvéseket árul el, annyira, hogy ha e tekintetben az
absolut korszakban hozzánk leérkezett rendeleteket
s az előttünk fekvő törvényjavaslatot elfogulatlanul összehasonlítjuk, arra a lesújtó eredményre
jutunk, hogy az egész középiskolai törvényjavaslat
kodifikálni akarja mindazon visszaéléseket, a melyeket eddig jogkörünkben koronkint tapasztaltunk s
a melyek ellen annyiszor kelle illetékes helyen
erélyesen panaszt emelnünk.
Eddig féltékenyen őrzött jogainknak ilynemű
megszoritása és csonkítása pedig annyival is inkább
méltán támaszt bennünk fájdalmas és lehangoló
érzéseket, mert valóban nem látjuk az okát, a
miért közoktatásügyi multunk ilyen szellemű és
célzatú intézkedések szükségességét
érdemelte
volna ki; mert a protestáns egyház és annak tagjai, mindig igyekeztek megérdemelni, sőt, dicsekvés nélkül mondhatjuk: megszolgálni azon kiváltságot, épen e kiváltsággal együtt járó és jó lélekkel elvállalt kötelezettségek hű teljesítése által,
melyeket számukra talán, más felekezetekkel szemben, multjuk nehéz küzdelmek árán biztositott;
mert méltán aggódhatunk, hogy a protestáns szabadság korlátozására, hiveinknél az áldozatkészség
megszűnése fog következni, s mert a törvényjavaslat indokolásában, a célba vett intézkedések
szükségességének bebizonyítása végett, a íájdalom
hangján emlegetett ^tagadhatlanul megingott reputatiónk* eldöntése, s átalában ugy tisztakezüségünk, mint a közmiveltségi tényezők sorában
megillető értékünk megítélése végett, nyugodt
lélekkel hivatkozhatunk arra a történetre, mely,
egyebek közt, arról is tud beszélni annak, ki meg
nem vesztegetett ítéletet vár tőle, hogy a protestáns szellemnek talán mégis csak van része,
ugy a magyar közműveltségi, mint különösebben
is a nemzeti szellem emeléseért vívott küzdelmekben, s protestáns iskoláink, nem akarván hűtlenek lenni azon hazai föld iránt, melynek édes
anyai kebelén fejlettek ki, még akkor sem germanisáltak, mikor az absolut kormány idejében
az állam rendelkezése és felügyelése alatt álló
tanintézetekben ugyanám termékeny talajra talált a német szellem.
(Vége következik.)
A Tiszáninnen való ref. egyházkerület 1880. évi április 27—
30-ik napjain, Miskolcon tartott közgyűlése s annak megbízásából
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lásakor ugyanazon vagy hasonló indítványaival, mint a
melyeket most tett, (a tanárok képesítése kérdését kivéve) ő ment legmesszebb az állami szempontok érvéA gymnasiumi és reáliskolai oktatásról szóló nyesítésében és kizárólag a felekezeti önkormányzat
törvényjavaslat a közoktatási bizottság előtt. érdekeit védőkkel állott szemben : míg ma ugyanazon
határok között mozgó javaslataival csakis az állami
A képviselőház közoktatásügyi bizottsága vagy érdekek szószólói ellen kellett küzködnie, az önkornyolc ülésben és élénk viták után befejezte a gymna- mányzatra az öveinél kedvezőbb javaslatokkal senki elő
siumi és reáliskolai oktatásról szóló törvényjavaslat tár- sem állt és az övéi is erős viták után alig egy-egy szagyalását és a javaslatot egészen átdolgozva és újra vazattal fogadtattak el, vagy éppen elestek, mint p. o.
szövegezve nyújtotta be a háznak.
a külön véleményben foglaltak.
Lapunk szük tere nem engedi, hogy a bizottság
A képviselőház liberális és előkelő tagjaitól (s köztárgyalásait egész részletességei közöljük. Kénytelenek
tük protestánsoktól is) hallottuk, hogy az oktatás kövagyunk inkább csak a protestáns közönséget különösen rében a felekezeti önkormányzat már inkább csak a
érdeklő momentumok ismertetésére szorítkozni.
magyar nemzetiségek és az ultramontanismus törekvéIdőnyerésért és eleve tájékoztatásért a bizottság
seinek nyit tért. E tekintetben akár a nemzetiségeknek,
3 tagja fontosabb indítványaikat és módosításaikat előre akár a gazdag és hatalmas katholica egyházban felverírásba beadták és azok lithographirozva osztattak szét gödő ultramontanismus üzelmei ellen ma már nem a
a tagok között.
protestánsok autonómiája, hanem csak az államhatalom
Molnár Aladár az indítványoknak és módosítások- képes megvédeni. Ezért többen kárhoztatják is azokat,
nak 4 ívre terjedő egész sorozatát nyujtá be. Szehe- kik, mint ők mondják, a protestánsok kedveért, készek
rényi Gusztáv (az ágost. superintendens) azon módosítást | a nemzetiségeknek és az ultramontánoknak nagyobb
adta be, hogy ne az igazgatón kívül, hanem azzal mezőt nyitni. Most volna alkalom, mondják többen, legegyütt legyen legalább annyi rendes tanár, a hány az alább a középosztály képzésére, egy egészen nemzeti,
osztályok száma. Zsilinszky Mihály a 66. §-t oda egységes magyar közoktatást szervezni, s ime a protesmódosítani indítványozá, hogy mondassék ki, hogy a tánsok autonómiájának hívei állnak útjában. Ez irányhitfelekezetek, törvényhatóságok, községek, társulatok és ban Molnár Aladárnak is nem egy keserű szemrehányást
magánosok által fentartott középiskolák tannyelve ren- kellett és kell folyton hallania.
desen a magyar s csak a vidéki különleges viszonyok
E felfogást tarthatjuk bármily tévesnek, vitatkozszerint lehessen más is stb.
hatunk ellene : de a kik itt az emberekkel érintkezünk,
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Sajnálattal kell megjegyeznünk, hogy a bizottság
4 protestáns tagja közül, egy soha sem volt jelen, kettő
pedig csak az államkormány rendelkezése alatt álló
iskolákról szóló II. fejezet tárgyalásáig volt ott, úgy
hogy mindvégig s épen a protestánsokat érdeklő kérdéseknél hitfeleink közül csakis Molnár Aladár vett
részt a vitában.
Ezt annyival inkább sajnáljuk, mivel azon pontok
is, melyekben Molnár Aladár külön véleményt adott,
egy-egy szavazattöbbséggel estek el, és négy napi vita
után is csak egy szavazattöbbséggel fogadtatott el azon
indítvány, hogy nemcsak az államnak, hanem a Molnár A. indítványozott garantiak mellett, a felekezeteknek is legyen joguk a tanárokat képezni és képesíteni.
A kik visszaemlékezünk a közoktatásügyi törvényjavaslatoknak a képviselőházban és bizottságaiban 1868.
s 1874-ben tárgyalásaira, szembetűnőnek találhattuk az
uralkodó nézeteknek egészen megváltozott irányát. Míg
1868. az oktatás terén is a minél nagyobb mérvű önkormányzat hívei voltak túlsúlyban még a nem protestáns
vallásúak között is: ma az állami érdekeknek és a
magyar államhatalomnak az oktatás terén is nagyobb
mérvben érvényesítése és terjesztése az, a minek pártolói naponként szaporodnak és erősbödnek. Mutatja
ezt azon sajátságos tünemény is, hogy p. o. Molnár
Aladár 1874-ben a középiskolai törvényjavaslat tárgya-

nem tagadhatjuk, hogy nem csak létezik, de a közoktatásügyi bizottság tárgyalásának eredményei épen belőle
érthetők meg.
Molnár A. fontosabb indítványai : a külön véleményében foglalt 3 pontot s néhány kisebb módosítást
kivéve : mind elfogadtattak, s ezek szerint szövegeztetett át az egész törvényjavaslat. Nézzük tehát az így
rajta végbement jelentékenyebb változtatásokat:
Elsőben szigorúan keresztül vitetett az intézeteknek
két nagy csoportba összefoglalása, t. i. a miniszter rendelkezése, és közvetlen vezetése alatt álló, s másfelől
az autonóm iskolák csoportjába. Az első csoportban
mindenütt megváltoztattatott az állami meg a miniszter
kezelése alatt levő alapokból fentartott intézetek között
a miniszteri tjavaslatban foglalt azon megkülönböztetés,
mely ez alapok kérdését már itt eldontené, vagy az
eldöntésnek praejudicálna. A második csoportban jobban
elküloníttetett az autonom iskoláknak két fokozata, t. i.
a községi és törvényhatóságiaké egyfelől, a hitfelekezeteké másfelől.
Másodszor határozottabban fentartatott a gymnasium és reáliskola közti különbség, és az nehezebben
áthidalhatóvá tétetett.
Harmadszor az egy tanintézetből a másikba átmeneteire, osztályösszevonásokra, magántanulók vizsgálaí tára, köteles és rendkívüli tantárgyak tanulásának sza-

bályozására, s a tanárok által adandó *) és adható
órákra s még némely egyébb részletekre nézve ugyanazon határozatok fogadtattak el mind az állami mind
a felekezeti iskolákra vonatkozólag, melyeket Molnár A.
a reformátusoknak csinált tervezetében is indítványozott
és melyeket a ref. convent bizottsága is elfogadott.
Ezen tárgyakra a törvényben részletesebb szabályok fölvétele által vált lehetővé a felekezeti iskoláknál
mellőzni a miniszteri engedélyeket, s az intézkedéseket
az egyházi hatóságoknak tartani fönn.
Negyedszer, minden, mit az állam felekezeti iskoláktól kiván, a törvényben van határozottan megmondva
s ezzel biztosan van meghatározva, hogy mire és minő
korlátok között, és minő módon gyakoroltatik az állami
felügyelet.
Mindezekben a törvényjavaslatnak a bizottság által
megállapított szövege határozottan jobb, és a protestánsok önkormányzati érdekeinek is sokkal inkább megfelelő mint a miniszteri javaslat volt.
Azonban két dolog az autonomiát érzékenyen érinti.
Egyik az, hogy fajdalom egy szavazattöbbséggel
elesett Molnár A. azon indítványa, hogy mondassék ki,
hogy az állam közegei, midőn a felekezeti iskolákat a
felügyelet céljából látogatják, ott sem az intézet, sem a
tanárok iránt rendelkezési jogot nem gyakorolhatnak.
Molnár külön véleményt jelentett be. A házban ennek
elfogadására az ad reményt, hogy a törvényjavaslat
egész mostani szerkezetéből okvetlen következik.
A másik az, hogy elfogadtatott Molnár A. régi
marottja, t. i. a tanári fizetések minimumának (1200 frt
és lakás) a törvényben megállapítása. Ennek a prot. iskolákra is jó következése lesz ugyan, de az önkormányzatnak mégis inkább megfelelő volna, ha a felekezet
maga határozná meg.
Végre a legnagyobb, 4 ülésen keresztül folyt vitát
szült a tanárok képzésének és képesítésének kérdése,
melyre Molnár A. egészen uj, és részletesen kidolgozott fejezetet indítványozott. Ezen fejezet részletes tárgyalását egy nagy elvi vita előzte meg. Ebben :
Grünvald Béla azt indítványozta, hogy a tanároknak mind képzését mind képesítését az állam magának
tartsa fenn saját egyetemein.
Gr. Dezsewfy Aurél indítványozta, hogy a képzés
Molnár javaslata értelmében és az abban foglalt garantiák mellett ám engedtessék meg a felekezeteknek is, de
a képesítés tisztán állami legyen.
Molnár A. indítványa értelmében kívánta, hogy
mind a képzés, mind a képesítés engedtessék meg, az
ott előadott garantiák mellett.
Az ezen vita első napján jelen volt Tisza Kálmán
még azon javaslatot is tette, hogy a Molnár A. által
javaslott garantiák mellett képzett és képesített egyének
az államilag képesítettekkel egyenjogúak legyenek: az
ezen garantiák nélkül képzett és képesített egyének
*) Azonban a tanárok köteles óraszáma 20-ról 18-ra szállíttatott.

pedig csak a felekezet saját intézeteiben alkalmaztathassanak. E nézetnek az egész bizottságban egyetlen pártolója sem volt.
Órákig tartott vita után két szavazat többséggel
elfogadtatott, hogy a Molnár javaslata értelmében, azaz
kellő garantiák mellett megengedhető a felekezeteknek
a tanárok képzése, de a másik kérdésre, t. i. hogy
a képesítés joga is megadható-e ? egyenlő szavazatok
voltak pro és contra, az elnök nem döntött, a határozat
elhalasztatott. A következő két ülésen letárgyaltattak
a tanárok képzésére vonatkozó szakaszok; s ismét
előkerült a képesítés kérdése, azonban ismét nem tudtak
megállapodásra jutni. Az ezutáni ülésen végre egy
szavazattal elfogadtatott ugyan, hogy a Molnár Aladár
javaslatában előadott módon a felekezetek is képesíthetnek tanárokat, de ugyancsak egy szavazattal elesett
azon záradék, hogy az igy nyert képesítés az államiakkal egyenlő érvényű.
Molnár A. erre is külön vélményt jelentett be.

TÁRCA.
Celder és a V a s á r n a p !
Nagy lelki örömmel olvastam e becses lapok 13-dik
számában Celder fölhívását egy „Vasárnap« című prot.
néplap megindítására. Nagy lelki örömöm önkénytelen tört
ki e fölkiáltásban: „éljen Celder és a Vasárnap ! *
És nem is ok nélkül; borongó lelkem előtt sötét
ködfátyolként vonultak el a 6o-as évek, melyekben egymás
után tűntek le prot. egyházi irodalmunk egéről vallásos
irányú heti lapjaink: a »Lelki kincstár", a „Család Lapja®
és utoljára a „Keresztyén Család,® pedig mondhatom oly
egészséges magyar kálvinista lélekkel voltak írva; oly
vallásos, erkölcsi irányú s szív és lélek nemesítő olvasmányokat adott hetenként mindegyik lap olvasó közönségének : hogy a két protestáns felekezetnek mind e mai
napig megbocsáthatlan bűne az a hideg közöny és részvétlenség, mely miatt egymás után buktak meg köztünk
e tartalomdús lapok.
Azóta mindig vártam epedve e tátongó ür betöltését, e kiáltó szükség elhárítását egy hason-irányú vallásos néplap megindításával. Még nem régen is e lapok
hasábjain szót emeltem e tárgyban reménylve, hogy „ha
a boldogemlékezetű „Hazi kincstár® és „Keresztény
Család® rövid földi pályájuk után megszűntek is élni
Pesten, majd a hatalmas és gazdag Debrecenben felfogják
azt támasztani ébredő prot. népünk lelki hasznára és
üdvére stb.
És most, habár óhajtásunk szerint nem egyenesen
a nagyhírű kálvinista Rómából indult is meg a nép életszükségévé vált nagy eszme, egy prot. heti néplap kiadása, de még is azon tájék éltető melege s enyhe levegője érlelé meg Celder termékeny agyában a megin dítandó „Vasárnap® című egyházias szellemű s vallásos
erkölcsi prot. néplapot.

Kétszeresen üdvözöljük azért a kitartó munkásságáról
ismert Celder tiszttársunk nemes és buzgó törekvését,
kinek bel-missiója e téren sem enged kételkednünk, hogy
az elültetendő mag kövér csirakat fog hajtani és kedves ízü s éltető táp-erejű gyümölcsöket termend nagyon
is magára hagyott falusi köznépünk szellemi táplalására.
Kisded egyházamban 600 darabra emelkedett immár egy nagy gonddal ápolt népkönyvtár, és ebben
12 kötetben vannak meg a feljebb érintett Lelki kincstár,
Házi kincstár, Család lapja és Keresztény Család félévenkénti kötetei; és azt tapasztalom, hogy az olvasni
szerető családok kiváló előszeretettel olvasgatják még
most is e vallásos irányú könyveket, sőt pápista emberek
nagy lelki szomjúsággal vágynak e protestáns szellemű
lapokat olvasni s nyiltan be valljak, hogy vallásukat illetőleg igen sokat tanúinak azokból és nagy világosságot
derítenek föl lelki szemeik előtt.
És ha tehát e krisztustalan korban sokan vannak
mégis népünk között, kik szomjúhozzák és keresik a
jézusi tanok vallásos ihletésű kutforrásait: nem örülhetünk-e
méltán a Celder és több jeles társai altal megindítandó
„Vasarnap* című prot. néplapnak, mely életszükségévé
kell, hogy váljék protestáns közönségünknek.
Sokat, igen sokat tehet a papság a köznép között
egy ily vallásos irányú heti lappal . . . de azért, még
sem mindent; mert valamint a ponyvairodalom mételyét nem lehet kiirtani a legjobb népies irányú heti
lappal vagy újsággal sem : úgy a naponként terjedő
vallástalanságot sem akadalyózhatják meg általánosan két,
három forintos heti lappal, hanem csak egyedül 3, 4
krajcáros, igen olcsó vallásos iratok terjesztésével, mint
a milyenek vannak magyar nyelven König R. lelkésznél Budapesten. (Csak hogy ezekben zamat, név, tárgy
és képek mind idegen szaguak.)
Ilyen különösen az aradi népirodalmi vallalat, melynek kiadója Gyulai István, mely ellensúlyozza a Tatar Péter-féle ponyva irodalmat; nem tudom jelenleg,
örül-e még a szép célú s hasznos intézmény az életnek
vagy eltűnő csillagként ez is ala hullott a népirodalom
egéről: több megjelent füzetét ismertem eddigelé e
népies irányú, s igen olcsó népirodalmi vállalatnak, melynek egyedüli célja, hogy a köznép erkölcsi és vallásos
érzéseit fejleszsze, hogy a nép életéből a buta babonás
hiedelmeket irtsa és a józan nevelészeti elveket az alsóbb néposztályból is megismertesse.
Azért ne tévesszük itt szem elől, hogy csupán
heti lappal, legyen az bár a legjobb vallásos irányú lap
is, csak kicsiny körben mozoghatunk, csak néhány értelmesebb egyént vonhatunk be a nép közül, kivált falukon, olvasó társulatba ; de a jó és olcsó 3, 4 krajcáros
szép irodalommal az egcsz népet eláraszthatjuk ; mert
ha ez olcsó, népszerű és vallásos iratokért pénzét kiadja
a köznép: azt az ő sajátságos életéből tudjuk, hogy
azokat el is olvasgatja, vagy magának fiával, leányával
elolvastatja és ha érdekes, tanúságos történet, azt másoknak is elbeszéli, vagy egymással kölcsönösen közli.

Egy szóval egy jó vallásos irányú heti lappal, ha
párosítjuk azt ily olcsó 2, 3 krajcáros erkölcsjavitó népirodalommal hihetlen csodákat tehet egy lelkes buzgó
pap, vallástalansággal vádolt köznépünk között.
Hogy pedig e tekintetben is eljöjjön az idő teljessége, vagy is, hogy a „Vasárnap® című prot. néplappal, könnyű módon összeköttetésbe hozzuk az igen
olcsó, vallásos és erkölcsi irányú népirodalmat is, folyamodjunk a superintendentiákkoz, hogy miután nekünk
nincsen Szent István társulatunk, mely száz ezer népies
irányú apró és olcsó kis könyvekkel és szent képekkel
árasztja el évenként a pápista világot: segítsenek akkor
rajtunk a superintendentiák e legszentebb vállalat kivitelében az évenkénti államsegélyből legalább annyival,
mennyivel a nyomdai költséget és irói díjt fedezhetnék
a lelkes vállalkozók.
Ha a nép az egyház életfájának gyökere s azt
akarjuk, hogy e fa kedves ízű és dús termésű gyümölcsöket hozzon, gondolkozzanak mások is e tárgy felett
és szóljanak hozza komolyan és jó akarattal, hogy a
tavasz kifejlessze és a nyár megérlelje e szent célú vállalatot, mely áldás-dúsan terjessze aztán népünk között
az Isten országát.
Simon S.

BELFÖLD.
A dunántúli ref. e. kerület közgyűlése.
(Folytatás).

April 27-én elsőben lelkészek felszentelése tartatott
a komáromi ref. egyház templomában, vizsgát tett 5
ifjú lelkész, felszenteltetett 4, egynek felszenteltetése
elmaradt azon okból, mert az illető e. megyében üresedésben levő lelkészi állomás nincs, felavattatott még
1 ifjú lelkész, ki a tiszántúli e. kerületben vizsgázott.
Hogy pedig a felszentelő püspöki beszéd ezen szavai :
„felavatlak titeket e fényes gyülekezet előtt* máskor az
üres templom miatt nevetségessé ne váljanak: elhatároztatott, legyen ugy mint régen volt, a papfelszentelés
mindig vasárnap délelőtt tartassék, egy ez alkalomra
ft. püspök ur által felszólítandó lelkész házi szónoklata
mellett. Azonban óvatosnak kell lenni, nehogy az egyházi és felszentelési beszédek, vagy máskép két prédikáció végig hallgatása miatt legyen üres a templom.
Ezt követte a püspöki hivatalos jelentés. E becses
lap egy egész számára volna szükségem, ha az egyházkerületünk helyzetét oly teljesen átkaroló jelentés minden nevezetesebb részeit, csak kivonatban is közölni
akarnám. Szól a jus supremae inspectionisra vonatkozólag híressé lett pontozatokról, megemlíti az országgyűlés asztalára letett gymnasiumi és reáliskolai maliciosus
törvényjavaslatot; elmondja ezekre nézve mint jártak
el és mit tettek egyházkerületeink főnökei; birálja a köz.
ségi és apácák által vezérelt iskolákban, hitoktatásunk
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árnyoldalait, úgyszinte a vegyes házasságok rank nézve
egyházi szempontból hátrányos következményeit stb.
Egyházias életünk rajzolásánál Galambokra nézve
azt a névhez nem illő panaszt említi, hogy ott több
család évente egyáltalában nem jár templomba; no ezen
testvéreink épen nem galambok, hanem kakukkok. Súlyos
vád emeltetik az úri osztály ellen, az ünnepek meg nem
tartása s az e. terhektől vonakodás miatt. Kár, hogy
a vád közelebbről jelezve nem volt, mert többek buzgósága ellenkezőről tanúskodik. Nem lettek kifeledve a
vadházasságok s gyermeksikkasztási bűnök ; ez utóbbiaknál a községi orvosokra igen szép teendő várakozik.
A statistikai részből szolgáljon mutatványul a következő : takarék-magtárral Bars egyházmegyében majdnem
mind a 28 egyház dicsekszik, Komárom e. megye 46
egyháza közül takarék-magtára csak Gyalla és Komáromnak nincs, nincs takarék magtára a 12 egyházzal
bíró Őrségnek, tatai egyházmegye 14 egyháza állított,
13 nem állított magtárt. Tűzkár elleni biztosításra nézve
az adatok a következők: Bars egyházmegye minden
egyháza biztosít, B.-Somogy 64 egyháza közül biztosít
30, Dr.-Palánkban egy sem, Komárom egyházmegye
46 egyházából nem biztosít 3, hasonlóan Mezőföld 36
egyházából 3, Őrség 12 egyháza közül csak 3 biztosít,
Pápa egyházmegyéből nem biztosít 17 egyház, Tata
egyházmegye 27 egyházából nem biztosít 9, Veszprém
36 egyházából nem biztosít 6.
Egyházkerületüuk területén a mult évben építkezések- és rosz reményekre fordított költségekről a jelentés így szól : építkezések és rosz reményekre fordított
költségek összege a mult évben: Barsban 13.378 frt,
B.-Somogyban 10.000 frt, Drégel-Palánkban 2292 frt
60 kr., Komárom egyházmegyében 6345 frt, Mezőföldön 1800 frt, Őrségben 4776 frt, pápai egyházmegyében
4750 frt, tataiban 17.550 frt, veszprémiben 1350 frt, ez
összeg, ha jól számítottam 62.241 frt 50 kr.

Levél

Felső-Baranyából.
(Vége.)

Sajnálattal kell fölemlítenem, hogy az orsz. prot.
árvaház nagyon szerény kérelme népesebb ülésre halasztatván : végképen lemaradt a sorrendről. Még jobban sajnálom, hogy e humánus intézet kérvénye ellen
épen a zöld asztal mellől hallottunk hangokat emelkedni,
— hol ismét egy papi tandcsbiró úr azzal a nagyszerű
indítványnyal lepte' meg a világot, hogy F. Baranyából
évenként több mint 100 frt kegyes adakozás gyűlvén
b e : ezt alapítványul kellene beküldeni. E nagyszerű
financialis eljárást nem hallgathattam el. Hadd tanulják
meg másutt is, hogy egyes kegyes adakozók filléreiből
hogyan lehet nagyszerű alapítványt tenni : a testület
nevében, melyhez ez, mint testület, egy fillért sem adott.
Az idők jeléül tekinthető, hogy a tanitó testület
többszöri sikéretlen kísérletei után akadt egy lelkészi
értekezlet, mely nyáron át a hétköznapi isteni tisztelet

két napra való szorítását indítványozta. Csakugyan jó
példa a népnek; ha a nép nem jár a templomba: magunk se imádkozzunk. Ezzel kimondottuk azt is, hogy
az imádkozás nekünk nem életszükség, nem lelki élvezet, s az úr hajlékának látogatását csak másoknak ajánljuk, de magunk örömest elhanyagoljuk, mihelyt nincs
kinek előolvasnunk az imát. Én azt mondom, ne a népnek, hanem Istennek imádkozzunk.
A tanítói testület is többnemű inditványnyal lépett
föl, mint az e becses lapok 15. számában olvasható, a
melyek azonban már felsőbb intézkedések által túlszárnyalva lévén, intézkedést nem igényelhetnek. A vizsgák
ügyében a főt. e. kerület már intézkedett legközelebb
rendszabálylyá emelkedendő, s bizonyára a tanitó urak
által már ismert javaslatával. A confirmatió idejéről
pedig már régebben intézkedett. S azt hiszem részemről, hogy kevesebb bajt okoz a tanulónak áldozó csütörtöktől junius végéig az iskolába feljáratása, (mert a
legfőbb okul ezt szokták fölhozni) mint az iskolából kilépés után a confirmatióra előkészítés kivitele.
A tanügyi bizottságot illetőleg szintén e. kerületi
rendszabály intézkedik. S míg lesz felekezeti iskola,
melyben par
excellence egyháztagok
növelteinek,
az egyházmegyei testület a tanügyre nézve magának igen helyesen túlnyomó befolyást biztosít. Ezért
még nem lehet válaszfalról beszélni,
mely a tantestület s a tanügyi bizottság között állana. Annál
kevésbbé elszigeteltségről ott, a hol nem egyenjogú
testületek állanak szemben egymással, hanem ugyanazon egy testület egyik a másiknak alárendelt tényezői.
A felekezeti oktatás természetes felügyelője maga
az egyház, s magok az oktatást eszközlő egyedek saját
maguk akarván e joggal élni, képtelenséget követelnek.
En nem tudom ugyan, hogy a tan. test. jegyzője mit
ért „a személy és testület nélküli közös érdek* alatt,
de higyje el s tételezzen fel annyi értelmet és jóakaratot a lelkészekben is, hogy ha ilynemű van, s az a
tanügyre szükséges volna, körtanitók nélkül is elő fogna
az mozdíttatni. Az egyh. kerületi rendszabály kimondván,
hogy az e. megyei 2 tanitó képviselő a tanügyi bizottság tagja : további intézkedés szüksége fönn nem forog.
Sajnálom, hogy a Convent javaslataírói nem irhatok, de a módosítások ismerete nélkül hiányos ismertetést azért sem akarok tenni, mert hiszem, hogy valamelyik jegyző úr már a közérdek szempontjából sem
fogja elmulasztani.
Sajnálattal említhetem, hogy egyházmegyénk világi tanácsbirói közül azok, a kikre nézve a 3 évi cyclus most járt le, végleges lemondásukat jelentették be.
Reánk nézve ez annál sajnosabb, mert helyi viszonyainknál fogva, az ő helyök úgy is nehezen volna pótolható, ha a távozásuk által támadt űrt, évek hosszú során tapasztalt lankadatlan ügybuzgóságuk nem tenné is
kétszeressé.
A hosszú tárgysorozat többi tárgyai többé kevésbbé
nélkülözik a közérdeket. Hiszem ugyan, hogy az espe-

resi jelentés sok örvendetes tényt mutathat fel, de sajnálatomra ezt nem hallhattam, s így közvetlen tudomással róla nem birok. Általában pedig mi is elmondhatjuk Görömbei úrral, hogy ha a presbyteriumok hivatásuk magaslatán állanának, a közgyűlések tárgysorozata
rövidebb, de a közügyek behatóbb tárgyalása által érdekesebb lenne, mint szintén az egész gyűlés is.
Volt még egy közgyűlési tárgy, de a mely valószínűleg a törvényszék elé fog kerülni. Ez egy határozati javaslat, mely egy bizottság kiküldetését indítványozta egy igazán botrányos ügy elintézésére. —
Tavaly egyik egyházba lelkész választatván, ez a
presbyterium elébe egy levelet terjesztett, melyben
tőle egy szomszéd lelkész a megválasztatása körül elkövetett korteskedéseinek költsége fejében 200 frtot követel, 8 nap alatt különbeni bepörlés fenyegetése mellett.
A megválasztott lelkész e levelét a presbyterium jegyzőkönyvébe vezette. Létezík-e ez a levél, s van-e alapja e
követelésnek, az nincs földerítve ; de tény, hogy a
presbyterium jegyzőkönyvébe be van vezetve, hogy így
szóljak : egész ocsmányságában. Ott, abban az iratban hivatkozás történik a korteskedée leginkább tiltott, s legrűtabb
nemeinek elkövetésére. Ha ez a levél költött, úgy a
legnemtelenebb bosszuállassal, rágalommal állunk szemben ; ha igazak az ott megírtak, úgy olyan simonia áll
előttünk, mely az elkövető altal így, mondhatnám ily
szemérmetlenül hirdetve páratlan a maga nemében, *
épen ilyen büntetésre érdemes. Itt mindenesetre a papi
becsületen ejtetett szennyfolt, melynek tisztázására teljhatalmú bizottság küldetett ki.
Volt egy törrvényszéki tárgy is, mely zárt ülést
igényelt. Fajdalom itt is egy lelkész ült a vádpadon,
ki egyszerre két egyházmegye főesperese, sőt paptársainak megsértése tömeges vádjával volt elhalmozva.
A fölolvasott vádirat kemény büntetést indítványozott,
de a védelem főként odairányulván, hogy a vádirat
felelet végett ki nem adatott : az Ítélet csak vádaláhelyezés lett egyszerűen.
Végül nem mulaszthatom a legteljesebb elismerésemet nyilvánítani id. Ráday Gedeon gr. segédgondnoki
fáradhatlan buzgalmáért, melyet az egész 3 napra terjedő gyűlés ugy fontosabb, *mint csekélyebb érdekű
ügyeinek elintézésénél tapintatos vezetésével tanúsított.
Valóban kivált mai korunkban ritka példáját adja a nemes gróf úr, hogy a magas állásban, s hazafi gondok
között is, miként felelhet meg az ember híven egyháztagsági hivatásának is. Egy buzgó protestáns mintaképe
ő, kit, óhajtjuk, hogy a gondviselés a magyar ref. egyház díszére és dicsekedésére számos évekig tartson meg,
s emléke maradjon töl példányképűi az utódoknak a késő
korra is. Elismerés illeti az e. megye minden hivatalnokát, kik az egy év alatt összegyűlt ügyek lebonyolításán
lankadatlanul fáradoztak.
Egy óhajtással rekesztem be hosszura nyúlt soraimat. Vajha most, midőn az alkotmányosság tért hódit
o'.t is, hol eddig ismeretlen volt, vajha a mi e. megyénk

is ne csak fönntartaná, de inkább fejlesztené, az elődök által
szeretettel épített alkotmány épületét! Ennek gyarapodásával, erős meggyőződésem, a közügyek által megkívánt (de most hiányzó) érdekeltség is gyarapodni fog
minden bizonynyal,
Morvay Ferenc,
ref. leik.

Személyes ügyben.
1

Nagy meglepetéssel, s valóságos megbotránkozással olvastam Kovács Károly e. m. világi tanácsbiró urnák az ungi dolgok mibenlétéről e becses lapok 15-dik
számában közzétett cikkét.
Ungi úr előáll, és mint afféle udvaronc ember,
világgá ereszt egy tömjénfüsttől áradozó, ferdítésekkel
teljes tudósítást az ungi egyházmegye téli gyűléséről.
— Urbán Mihály záhonyi lelkész válaszol erre, —
helyre igazítja a ferdítéseket, — s felhívja Ungi urat,
hogy cafolja meg — ha tudja, — helyreigazító sorait.
És mi történik ? — A nagyratörő fiatal óriás — elég
lovagiatlanul — visszavonul a küzdtérről, a Kovács Karoly köpönyege alá búvik, s maga helyett ezt küldi ki
a csatatérre. — Es a kiizdtérre kilépett uj viador, a
helyett hogy cáfolna, sárral dobalja azokat is, kik a
két fél közt kifejlett küzdelemnek ártatlan nézői voltak ;
ez undok sárból és piszokból többek közt csekély személyemet ís szíveskedett Kovács űr egy jó adaggal részesíteni.

Azt mondja Kovács ur említett cikkében, hogy
egyh. megyénk lelkészi és tanitói testületét a világi
elemmel kölcsönös szeretet, bizalom és egyetértés kötelékei fűzték együvé eddig, — de most ez idők megváltoztak. — Kereken tagadom Kovács úr, hogy ez
úgy volna. Nekem gyakrabban van alkalmam érintkezni egyházmegyénk egyházi és világi férfiaival, mint
önnek, és tapasztalataim nyomán bátran merem mondani,
hogy egyházmegyénk egyházi és világi férfiai közt az
egyetemes papság elvéből kifolyó testvéri és jó viszony
a maga teljes épségében fennáll, és virágzik mind e
mai napiglan, — egyedül az ön becses személyére nézve
van némi kivétel, még pedig nem azért, mintha a lelkészi és tanitói kar nem méltányolná és nem tisztelné
az ön képzettségét, egyházi közügyeink iránti meleg
érdekeltségét, szives részvétét s áldozatkészségét; hanem önnek éppen e téreni szeszélyes, önkénykedő,
az egyházmegyei határozatokat semmibe sem vevő, félszeg eljárásai miatt. Ne higyjen ön a Hozsánnát zengő
udvaroncoknak 1 En tapasztalataim után mondhatom,
hogy a közfelháborodás ön ellen meg van, s hogy ez
mennyire indokolt és jogosult, önnek tényeiből fogom
igazolni.
Ime itt van mindjárt a 4000 frt kölcsön, melynek
nyilvánosságra hozataláért ön oly éktelen haragra lobbant, s cikkében annyira kipellengérezte egyik közszeretetű tanácsbiró társát Gulacsy Károly urat. — Pedig
hat a dolog nagyon egyszerű és természetes ! Ön két

évvel ezelőtt 4000 frt kölcsönt kért az egyházmegye
tulajdonát tevő Horváth Mária-féle alapból. Az e. m.
számvevőszék, melynek Gulácsy úr is egyik tagja,
szives készséggel szavazta meg önnek a kért összeget.
Önnek — mint a számvevőszék egyik elnökének —
tudnia kell, hogy egyházmegyénkben a kikölcsönzésekre
nézve azon szabály áll fenn, hogy a kölcsönösszeg senkinek ki nem adható addig, míg ingatlan birtokra első
helyeni betáblázás által kellőleg biztosítva nincs. Nem
csak tudnia kell pedig, hanem hivatalos állásánál fogva
őrködnie is kell, hogy ez a szabaly foganatosíttassák.
És mégis Önnek már két évvel ezelőtt kiadatott, s Ön
által felvétetett e pénz, a nélkül, hogy ez mai napig
betáblázva lenne, sőt azt többé első helyre betáblázni
lehetne is!
Azt is tudnia kell pedig Önnek, hogy az egyházkerület — bizonyos felmerült eset alkalmából — egyetemes felelősségre kötelezte a számvevőszék tagjait az
általuk kiutalandó pénzekre nézve. Mi természetesebb
tehát, mint hogy Gulácsy úr nem akarván az Ön által
felvett s elköltött 4000 frtért felelősséget vállalni: bejelentette az esetet az e. in. közgyűlésnek s kérte magát
ez összegre nézve a felelősség alól feloldatni. Hát volt-e
azért Önnek helyes oka őt a világ előtt pellengérre
állítani ? szemére hányni, mit ő, azt hiszem csak büszkeségének tart, hogy 50 évvel ezelőtt iskolatanító volt ?
betörni piszkos kezekkel háza szentélyébe s beszennyezni
egy előkelő családbóli védtelen nő becsületét, nyilvános
lapban háremhölgynek nevezve azt, kit ő — a közbecsiilésben őszült, 66 éves, egész életén at családtalan férfiú —
mint keresztleányát agg napjaira ápolgatóul magához
vett ? s előre kimondani felette az Ítéletet, miszerint hiszi,
hogy küszöbön álló tisztújítás alkalmával megválasztandó
tanácsbirák e férfiúval nem fognak egy széket ülni r En
pedig azt hiszem, hogy e tényekért minden józaneszü
ember inkább Önt fogja elitélni, mint őt, inkább Önre
kiált pereátot, mint ő reá.
Itt van a másik eset. Szürthében az egyháztagok
panaszt emelnek az egyházlátogatóság előtt, a tanító ellen,
hogy az nem tanit, hanem Kovács Károly urnái ispánkodik. Az egyházmegye küldöttséget rendel e panasz
megvizsgálására. És mi történik ? A Kovács úr elnöklete
alatt működött e. m. népiskolai választmány — be
nem várva a vizsgáló küldöttség jelentését — kitűnő
osztályzatú ösztöndíjjal jutalmazza a hanyagsággal vádolt
tanítót! S e botrányos eljárását még azzal tetézi, hogy
midőn a küldöttség a következő e. m. gyűlésre beadta
jelentését, melyben a szürthei iskolában észlelt eredményt a közepesen alólinak jelezte s kifejezte megbotránkozását a tanító kitűnő osztályzatú jutalmaztatása
felett: Ön és egy pár mamelukja a küldöttséget nyílt
gyűlésben lehordták, lepiszkolták, s ön Kovács úr nem
átallott az elnöki székből durva személyeskedésben törni
ki a küldöttség vezetője Szabó József ellen ! Azt mondja
Ön, hogy esetlegesség műve, hogy ez a Szabó József
38 szavazatból 22-vel mindjárt a legközelebbi gyűlésen

tanácsbíróvá választatott ? Ne higyje Ön! E férfiúnak a
népoktatás terén több mint 20 éven át kifejtett hű szolgálatai s érdemei elismerésén s jutalmazásán kivűl, tüntetés volt az, az Ön és társai által elkövetett botor
eljárás, s méltatlan piszkolódás ellen.
Még egy adatot hozok fel, s ezt különösen kell
hangsúlyoznom, mert kiválólag ez vert fel nagy port
egyházmegyénkben. A sárospataki állami tanítóképezde
igazgatósága Mesko János ifjút, ki egyenesen az apai
házból, s a falusi iskolából' lépett a képezdébe, gyenge
képesség és a szükséges előismeretek hiánya miatt,
elutasította a tanintézetből. Az elutasított ifjú, a mult
évi téli gyűlésünkön egy kérvénynyel járult egyházmegyénkhez, melyben magát segédtanitóúl bekebeleztetni
kérte. Az egyházmegye tanítói vizsgára utasítá a kérelmezőt az e. m. népiskolai választmányhoz. Kérelmező
ifjú, a szülői lakhelyén működő — különben jeles —
tanító oldala mellett töltött pár hónapi gyakorlat után,
vizsgára jelentkezik a népiskolai választmány elnökénél,
Kovács Károly urnái. Egyházmegyénkben a népiskolai
választmány a két elnökön kivűl 3 világi, 3 papi, 3
tanítói egyénből, és a két tanítói kör elnökeiből, összesen tehát 13 tagból áll. Es e 13 tagból a választmányi
elnök úr nem látta szükségesnek többet meghívni a
vizsgára egyetlen egy lelkésznél, hanem azok helyett
ültette a vizsgálói székbe saját lelkészét — Fürjész István
urat — saját tanítóját, ispánját, Vass Györgyöt, és azt
a tanítót, ki mellett a censendus gyakornokoskodott, és
megejtették a vizsgálatot ennyien, és kiállították az ifjú
részére a tanítói oklevelet, alaírva az illetéktelenül meghívottak által! Hat kérem jogos-e az ily eljárás ? s lehet-e
jogérvényes az a tanítói oklevél, melyet nem az illetékes
közegek s személyek állítottak ki s írtak alá ! S midőn
e jogtalan csklekvény ellen a tiszaháti és erdőközi tanítói kör az e. m. gyűlésen testületileg felszólalt, s
kérte az így kiállított tanítói oklevél megsemmisíttetését,
Kovács Karoly úr és pártja részéről erős megrovást
kapott. Azt mondja ugyan Kovács úr, hogy ő a választmanyi tagokat meghívta, s nem tehet róla, ha
meg nem jelentek. Szíveskedjék kérem producálni azoknak leveleit, a kik meg nem jelenhetésöket önnek bejelentették. Én be tudom* bizonyítani — ha kell, — hogy
azok közül — az egy Pazar Józsefen kivul — egyetlen
egy sem volt meghíva, — nem még az önnek szomszédjában lakó választmányi jegyző Bacskay Sámuel
csapi lelkész sem, — valamint nem volt meghíva a
nyarádi iskola megvizsgálására sem, hová önnel együtt
küldöttségi tagul volt kinevezve, — hanem helyette —
rendes szokása szerint — elvitte ön saját lelkészét Fürjész urat. Vagy talán önt az egyházmegye határozatai
nem kötelezik ? Ön felette áll az egyházmegyének ? s
felhatalmazva érzi magát annak megbízottait mellőzni,
s kényekedve szerint választani ki az embert valamely közügy keresztülvitelére? Dictatort a protest.
egyházban nem ismerünk, — nem akarunk ilyet ismerni
egyházmegyénkben sem, mely nem csupán az öné, ha-

nem a mienk is. Régen megmondta azt Eay Ferenc
Horváth Simonnak egy tract. gyűlés alkalmával: praesidium non est impérium. Azt jó lesz önnek is jövőre
megtartani.
Sokat — igen sokat hozhatnék még fel az ön önkényes eljárásainak illusztrálására — de miután azt hiszem,
hogy a felhozottakkal is kellőleg indokoltam az ön személye
elleni közfelháborodást: áttérek azon nemtelen vádjára,
melyet ön cikkében ama „theologiai tanfolyamot nem
végzett* főjegyzőre, s annak e megyei alispán temetéséni
szereplésére nézve mond.
Igaz, hogy az a főjegyző nem volt soha 6—7 éves
deák — de nem Önhibája miatt, hanem a rendkívüli
idők és viszonyok hoztak űgy magokkal. Azonban ez a
főjegyző mind e mellett is hallgatta és tanulta a papi
szaktanokat. Tudnia kellene önnek, hogy a forradalom
előtt dívott iskolai rendszerben akként voltak a tantárgyak beosztva, hogy a harmadéves deákok már tanulták
az egyháztörténelmet — a negyedévesek az erkölcstant
és theologiat — ötödévesek a jogot — közte az egyházjogot is — és a zsidót. Ezt a főjegyzőt a joghallgatók közt találta a forradalom, a mikor az iskolák bezárattak, s a tanuló ifjúság szétoszlott. O is hazajött tehát
szüleihez, s néhány hetet az ungi önkénytesekkel a
szabadsag harcban töltvén, midőn innen az 1848. év
végén viszatért, megfeszített szorgalommal fogott hozzá
a papi szaktanok tanulásahoz. 1849-ben meghalván a
szomszédos palagyi egyház segédlelkésze — az ottani
agg lelkész altal, nem lévén az egész egyházmegyében
exmittált segédlelkész, a templomi szónoklatoknáli segédkezésre szólittatott fel. Alig töltött itt néhány hetet,
midőn az akkori ungi esperes — a köztiszteletű Kovács
János altal, még mint papjelölt — Böszörményi József
szélhüdött béési lelkész, s e. m. tanácsbiró mellé rendeltetett segédül. Itt, e csendes, félreeső helyen, és tapasztalt tanácsadó vezérlete mellett készítette magát a
kápláni vizsgára, melyet 1850. május 30-án tett le az
ide csatolt hiteles jegyzőkönyvi kivonatok igazolasa
szerint.*)
*) Kivonata az ungi ref. egyházmegye 18ől-ik évi február
12. s 13-ik napjain Cseppel tjben tartott közcjyiilése
jegyzőkönyvének.
2. sz. a. Olvastatott az 1850-ik évi május 30. napján Pinkócon
tartott választmányi munkálat jegyzőkönyve, melyben
1 Az 1850-ik évi február hava 14-én, az ungvári egyház paplakában tartott egyh. megyei közgyűlésünkben beadott folyamodványok
felolvastatása következtében, egyházi társaságunkba bekebeleztetett két
papjelölti egyének — Orémus Dániel és Pazar István — iskolai s
más hiteles jó bizonyság leveleik felolvastatása s helybenhagyása után,
az illető papi tudományokból, a nevezett ifjaknak a kérdések feltétetvén :
Miután a szaktudományok minden ágaiból, mindketten helyes
és kielégítő feleleteket adtak s a gyakorlati részben is — a közmegegyezés szerint — egyházi elnökünk által kiadott alapigék nyomán
alkalmatos egyházi beszédet készítettek, s helyben el is szavalták volna :
mint a papi hivatalra magukat ügyesen kiképzett egyének, lelkészi
kötelességeik teljesítésére kibocsáttatni s egyházi társaságunkba törvényszerűleg bekebeleztetni rendeltettek.
Kiadta Csicserben, 1880. apr. 21.

A jegyzőkönyvi kivonatok kétségtelenül igazolják,
hogy annak a Kovács úr altal annyira lenézett, kicsinylett főjegyzőnek lelkészi hivatalba lépése egyáltalán nem
analóg eset a Meskoéval — mint azt Kovács úr elég
rosszakaratulag az olvasó közönség előtt feltüntetni
igyekszik, — mert amannak mindkét vizsgája, az egyházmegye egyházi és világi elnökeinek, s e célra kinevezett választmányi és vizsgáló tagjainak jelenlétükben
ment végbe, — mig a Meskoé, csakis a Kovács úr
kényekedve szerint, meghívottak előtt ejtetett meg. —
S hogy e lelkészi vizsga nem volt valami könnyedén
átfutó, meggyőződhetik róla a t. olvasó közönség, ha
mondom, hogy kápláni vizsgánk Pazar István iskolatársammal és baratommal — reggeli 8 óratói délutáni 1
óráig tartott a szóbeli, délután pedig az Írásbeli, —
tehát hosszabb ideig, mint az egyházkerületi vizsgákon,
hol egy délig 3—4 ifjú is megvizsgáltatik, s hol Kovács
úr oly előszeretettel szokott hallgatni és classificalgatni.
S midőn ez a főjegyző rövid 9 hónapi káplánkodás
után lelkészszé lett: ha keble ösztöne nem sürgette
volna is őt az önképzésre, s folytonos tanulmányozásra,
— hatalmasan sarkalta azon körülmény, hogy miután
a béési fényes és népes egyházban az akkor még érvényben állott „capellanus non succedit(<-féle egyh. kerületi törvény értelmében — az egyház közszeretete s
hozzá ragaszkodó bizodalma dacara sem maradhatott,
mindjárt legelső alkalommal oly egyházba választatott
meg lelkészül, hol hallgatói sorában több uri csaladot
volt szerencsés tisztelhetni. Kérdezze meg Kovács úr
az országosan tisztelt Bernáth Zsigmond urat, vagy
csaladja bármely tagjat, hogy ez a theol. tanfolyamot
nem végzett lelkész, miként állottá meg helyét úgy a
templomi szószéken, mint egyébb lelkészi teendőiben ?
— bizonyosan meg fogja rá kapni a kielégítő feleletet.
Pedig ez a lelkész — mint ön is több ízben tapasztalhatta, — nem volt hajlongó udvaronc, — s nem is lesz
soha ! S hogy ez a lelkész nem utolsó helyet foglalt
el paptársai között és a közvélemény előtt, eléggé igazolja azon körülmény, hogy az egyházmegye közönsége
már igen korán, — papsága 8-dik évében felkereste őt
megtisztelő — s évről évre fokozódó — bizalmával ;
Kivonata az ungi ref. egyházmegye 1853-ik évi február
24. s 25-ik napjain, a turnéd
egyház paplakán tartott
közgyűlésének.
17. sz. a. Szabó András egyházmegyei főjegyző jelenti, hogy
— a papvizsgálati választmány 1852-ik évi sept. 7. napján, Pinkócon —
nagytiszt, esperes és méltóságos segédgondnok urak elnökletük alatt
tiszt. Benedek János f.-reviscsei, Rác György ásványi, Mukay
Dániel
ungvári és Orémus Dániel tarnóci, felszentelendő ifjú lelkészeket, az
illető szaktudományokból — jó bizonyság leveleik felolvastatásuk
után — szigorúan megvizsgálta, s őket a papi pályára kellően kiképzetteknek találván, az ezen évi sept. 20. napján Görgőn tartandó
egyházkerületi közgyűlésnek, a felszenteltetés és hivatalukbani megerősíttefcésük végett ajánlották.
A választmány munkálata egyházmegyei közönségünk
által
helyeseltetvén, tudomásul vétetik.
Kiadta Csicserbén, 1880. apr. 21.

Szabó András m. p.
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ungi esperes.

ungi ref. esperes.

1859-ben 33 beadott szavazat közül 18-al, e. m. másodaljegyzővé — 1861-ben 21 szavazattal első aljegyzővé,
és 1870-ben 92 szavazattal e. m. főjegyzővé választván
meg ő t ; — tehát 21 éven át — az egyházmegyénkben
szokásos három éves tisztújítás mellett is — folytonosan meghagyván kezében a jegyzői tollat ! De hát
Kovács úr szeretné most e tollat — melyhez most már
bizonyos honorárium is adatik, — kivenni kezéből, s
hajlongó udvaroncainak adni, kik leplet vetve önkényes
és ferde eljárásaira — hazug tollaikkal dicséneket zengedeznének füleibe s fennen hirdetnék urbi et orbi !
„Nagy a mi urunk! nagy az efézusi Diána! 4 Legyen
az ő akaratja szerint!
A mi pedig azt a „megyei alispán temetésén átbetűzött öreg Kiss Ádámot* illeti: — ezt a piszkos
denunciatiót csakis egy olyan érzésű ember bocsáthatta
világgá, ki azt a főjegyzőt paptársai és a nagy közönség
előtt minden áron compromittálni akarja, s a 4000 ftért
felbőszült haragjában nem tudja, hogy mit szól, mit ir.
Minden józan eszű ember tudja, hogy a szellemi művek
előállításához, s így az egyházi és halotti beszédek készítéséhez is, sok egyebek közt idő és nyugodt lelki állapot kívántatik. Nekem pedig — a szégyenpadra állított főjegyzőnek, — éppen e két főtényező nem állott
akkor rendelkezésemre. Ahoz a kérdéses alispánhoz engem a legbensőbb baratságon kivül, a legszorosabb rokoni köteléKek is fűztek, — úgy hogy jobban illettem
volna én az ő koporsója mellé sirató társul, mint halotti szónokul. S valóban a szónoki kinos megtiszteltetést
csakis az idő rövidsége miatt vallaltam el. — Böszörményi József alispán meghalt 1879. márc. 16-án délután.
Nekem — mi okból ? mi okból nem ? nem tudom, —
csak másnap alkonyatkor kézbesítették az ungvári lelkész úr következő rövid tartalmú levélkéjét : „Kedves
Öcsém ! Böszörményi József meghalt Temetése holnap
délelőtt lesz. Halala engemet levert. Én néhány szót
fogok mondani felette csak, a többit te végzed. Készülj
és jöjj !* A köztiszteletü férfiúnak kora halala villámcsapásként hatott reám, — megrázott, megrendített.
Rögtön fogattam, s szakadó záporban, izgatott kedélyhangulatban értem be estveli 9—10 óra közt a három
mértföldnyi távolból Ungvárra. Ha a rendelkezésemre
állott rövid pár óra alatt — melyek még a mellett nem
minden háborgatás nélkül teltek el, — tudva azt, hogy
fényes és művelt közönség előtt kelletik beszélnem, —
halotti beszédembe talán beszőttem egyik kitűnő —
s előttem példányként álló — hazai egyházi írónknak
beszédéből — a halottra nagyon is reá illő — némely
eszméket, gondolatokat, vagy részleteket: érdemeltem-e
ezért, hogy az olvasó közönség előtt szégyenpadra állíttassam ? — Kik paptársaim közül hasonló helyzetben,
hasonló körülmények között soha sem követtek el ilyes
plágiumot: ám dobják rám a kárhoztatás kövét!
Ha egyébként Kovács úr, ön olyan nagyon jártas abban a régi egyházi irodalomban, hogy besúgás
nélkül is, egyszeri hallásra, rá tud mutatni, hogy ez vagy

amaz részlet melyik régi egyházi író munkájából vétetett át : emlékezzék csak vissza — vagy ha teljeséggel
nem jutna eszébe, keresse ki csak a Láczai Sz. József
predikátcióinak harmadik kötetét, s olvassa el mit ir
ez a tudós pataki professor, kitűnő pataki pap, s termékeny egyházi író, említett prédikációinak előszavában
szóról szóra ekképen : „Belső értékét a mi nézi e jelenvaló és következő tanításoknak : — midőn ezeket magam neve alatt bocsátom közre, nem akarom koránt is,
hogy ezen átalában és egészen saját elmén szüleményeinek tartassanak — sőt e részben bátorkodtam követni régibb prédikátorainknak példáit, kik időről időre
nem idegenkedtek, az előttök lévő kész munkáknak
céljokhoz képest hasznokat venni, ha mindenkor szoros
számon nem adták is mit? honnan merítettek? s a t /
Ha így nyilatkozhatott magáról egy nagy tudományú
tanár, világ elébe bocsátott műveire nézve, — melyeknek elkészítéséhez pedig megvolt kellő ideje s nyugalma
— szégyelhetném-e én —az egyszerű falusi pap, ha a
sürgős szükségtől kényszerítve — némely részleteket
átvettem, felhasználtam egyik kitűnő egyházi irónk művéből ?
Volna még sok mondani valóm arra az „átbetűzésre/ mely alatt Kovács úr azt hiszem, azt értette,
hogy a jelzett halotti beszédemet felolvastam, — de
nem akarván a t. olvasó közönség különben is hosszasan igénybe vett türelmét tovább fárasztani, csak azt a
kérdést intézem Kovács úrhoz, hogy nem látta a Horvát
Sándor gyászünnepélyén, miként a tiszáninneni egyházkerület nagy tudományú s kitűnő szónoki képességű
főpapja Zsarnay Lajos, s az országosan tisztelt bölcsész
és költő Erdélyi János urak is olvasták emlékbeszédeiket ? — pedig ezeknek fizikai idejök is volt a betanulásra s rögtönző képességgel is nagy mértékben bírtak.
Hat az ön Ungija nem olvasta-e az ungvári nagy
és fényes közönség előtt, a Makay Dánielné felett tartott halotti beszédét ? Hát ezek is betűztek ? Ön szerint:
igen ! Mért nem jutott hát eszébe önnek ezeket is kipellengérezni ?
Sajnálom önt uram ! Önben az ambitió, az emelkedni vágyás óriási mértékben megvan ; — s e vágyát a
polgári téren népszerűtlensége miatt ki nem elégíthetvén, — teljes buzgalmával az egyházi tér felé fordult,
— itt azonban férkezhetetlen tövises természete, önkénykedő ferde eljárásai által kirúgta maga alól a talajt
s mostani személyeskedő felléptével megadta magának
a kegyelemdöfést!
Orémus Dániel, s. k.
e. m. főjegyző.

KÜLFÖLDI EGYHÁZ
É s I S K O L A.
Missiói képek Németországból.
Sokat szeret a német a magáéból, már mint tudományából, politikájából, culturájából mindenfelé, még messze
országokba is juttatni. Hanem e mellett kötelességének
tekinti egyszersmind azt is, hogy a keresztyén szellemet s
érzületet is meghonosítsa mindenütt ott, hol az még
hiányzik A külső vallási missiónak munkásain kivül, kik
az idegen világrészek pogány lakosait részesitik a keresztyén vallás áldásaiban, hirdetvén nékik az evangyéliomot,
a német belső missiónak is sok munkása van, kik magában
az országban őrködnek, hogy az istenfélelem tüze el ne
hamvadjon.
A német missiói törekvések hatalmas ébresztői s
fejlesztői első sorban magok az egyetemek, hol a missiónak rendes tanszéke van. Azonkívül minden egyetemen
a sok tudományos célú egyletek nagy sorában ott találjuk
a missiói egyesületet is, melynek tagjai egyetemi hallgatók, kiket egy érdek fűzött össze : a missiói érdek. Feladatuk az, hogy a missió ügye iránt minél szélesebb körben
ébresszenek figyelmet, hogy missiói tárgyú felolvasások
tartása, valamint missiói iratok, tudósítások körözése által
egymásközt fejlesszék a buzgalmat, tágítsák az ismeretkört, és hogy más hasoncélu egyletekkel való érintkezés
által az összetartozandóság érzetét ápolják, s a közös
érdeket tisztán megőrizzék. Ezen ifjak azután, kilépvén
az életbe, megtartják a nyert benyomásokat, s a missió
sörény munkásaivá lesznek. És a missiónak már sok ily
munkása van Németországban ; beszélnek erről a tények,
s a közhangulat is erről tanúskodik. Alig van önérzetes
és jó keresztyén ember, a ki a missió iránt ne érdeklődnék, mi több, ki maga is bizonyos tekintetben missiói hivatást ne érezne. A nagyobb városok a missiói törekvések
gyúpontjai, hol a hivatottak majd előadások tartása,
majd missiói színezetű istentiszteletek rendezése, majd
ismét e célra szolgáló egyesületek alakítása által az ügynek híveket szerezni iparkodnak. Szóval Németországban
a missió ügyét sokan szolgálják, a kik mind ébren vannak. Mindnyájan tagjai egy vagy több egyletnek,
melyeknek száma igen nagy, a célja pedig igen érdekesen
tanúskodik arról, hogy mint ápoltatik a missiónak minden legkisebb érdeke is. így egyik egyletnek célja:
egyházias hangversenyeket rendezni egyházi célokra ;
egy másiknak: vallási tárgyú avagy épületes iratokat
terjeszteni; egy harmadiknak: izraelita proselytákról
gondoskodni . . . és így tovább.
Még a szépnem is missiói hivatást érez magában,
s e tekintetben elég azon számos, s ép azért itt fel sem
sorolható nő-egyletekre hivatkozunk, melyeknek célja:
röviden mondva, az Isten cultuszát ápolni e földön. Egy
berlini nő-egyletről azonban mégis részletesebben szólunk, és pedig azért, mert célja szép és érdekes. Chi-

nára irányul ugyanis tekintete, s feladatául azt tűzte ki,
hogy minden évben néhány chinai leányt kiképezzen a
keresztyén társadalom számára. Mult évben öt fölnevelt
chinai hajadon került ki ily gondos kezek alól, s kettő
közülök azonnal férjhez ment, az egyik Berlinben, a
másik Honkongban; mindakettőt missionárius vette el.
Hát ezek mind szép és örvendetes dolgok. Németország a protestantismus zászlaja alatt missióját teljesitni iparkodik; csakhogy ezalatt Róma sem alszik.
Annak is van missiója és pedig világraszóló missiója.
Hogyan gyakorolja azt szemben Németországgal ? Ezen
kérdésünkre egy német hazafi és buzgó protestáns az
igaz fajdalom hangján ekképen felelne : nem tudjuk,
mennyi azon áldozatok száma, melyeket Róma évenkint
Németországtól a maga részére megkíván; mert igazán
áldozatoknak nevezhetők azon lelki s testi szépséggel
megáldott ifjak, kiket Róma kiválogat, hogy azokat fölnevelvén Németországnak visszaadja.
Ez is egyébiránt a létért való küzdelemnek egyik
módja, mely az emberi életet egy dilemmával megszaporítja.
Az elmondottak kapcsában el nem kerülhetem,
hogy meg ne emlékezzem még röviden azon vallási tárgyú felolvasásokról, melyek a karácsonyi húsvéti időköz
alatt Berlinben ez idén tartattak.
A protestáns úgynevezett „ Vereinhaus^-ban minden héten egyszer tudományos modorban s az orthodoxia szellemében tartatott felolvasás, a mikor is mindig szép
számú közönség gyűlt össze s a német császári család
tagjai közül is, alig volt reá eset, hogy ne lett volna
valaki jelen.
A Vereinhauson kivül az úgynevezett „protestáns
vagy unio-egylet* szintén rendezett hetenkint egyszer
felolvasási estéket. A felolvasások nyilvánosak voltak,
s népszerű modorban tartattak. Az irány szababadelvü.
Az itt hallott sok szép előadás közül csak egyre reflektálok. Dr. Grimm, vidéki lelkész, beszélt egy alkalommal
a hitről s a hitvallásról, és pedig oly sikerrel, hogy a közönség az előadás végén tapsriadalomban tört ki, a mi a
németeknél, a kik kivéve a színházat másutt nem igen
szoktak tapsolni, kiváló jele az elösmerésnek. A szónok,
miután beszélt a hitről, melynek olyannak kell lennie,
mint a vértanuké s hitujitóké volt, beszélt a reformatióról,
mely a már romlásnak indult keresztyén hitet megjavította,
s az előrehaladás útját megteremtette, áttért azután azon
ellentétre, mely egyrészt az orthodox és szabadelvű
irány közt másrészt e kettő s a tudományok között
fönáll, s idevágóan következő érdekesen összeállított képben illusztrált: A reformatio házának két szülöttje volt.
Az egyik, az első szülött, maga a protestáns egyház. A
másik, az ifjabb testvér. Az első csakhamar, a mint jogai
birtokának tudatára jutott, megfeledkezett ifjabb testvére
iránti kötelességeiről, a ház egyedurává lett, testvérét
pedig kizaklatta a szülői házból. Ez elmenekült a nagy
világba, s ott ugy vitte dolgát, hogy nemsokára fölkereste őt a dicsőség, melynek fénye elragyogott egé-z m

odáig, a hol idősb testvére lakott. Tudjátok-e, ki a protestáns egyház eme kizaklatott édes testvére ? A kutatás szabad szelleme az! E szellem veszélyesen háttérbe
szorította a kötelességeiről megfeledkezett protestáns egyházat . . . . Szent feladatuk már most a két testvértől
származott utódoknak, hogy egymással kibékülvén eg.y
házban lakozzanak, mely fölött az állandó béke géniusza
lebegjen, s az előrehaladás zászlaja lobogjon.®
Csakhogy míg a szónok, s mig ezer szónok, mind
meg annyi pontifexként a tudományok s a vallás között, e
kettő össze egyeztetéséről szónokol, addig mások egyébben fáradoznak; du Bois-Reymond, a physiologiának
kitűnő tanára a berlini egyetemen, beszélt legalább 200
hallgatója előtt azon emberfajról, melynek természete
magával hozza, hogy emberhúsra éhezzék. S ez alkalommal azt mondta, hogy : a „keresztyének ennek okát
abban találják, hogy az illető emberfaj még nem részesült a keresztyén vallás áldásaiban, pedig, mikor a
dolgot így magyarázzák, nem gondolják meg, ugymönd
hogy ők is hasonlót cselekesznek, midőn az urvacsorához járulnak, mely tulajdonképen nem egyéb, mint
Menschenfesserei.®*)
Hát ebből bizony csak az következik, hogy az
ember constatálni kénytelen, hogy a tudományoknak a
vallással való teljes összhangja, mindenkitől elismert
frigye még a messze jövőben létesülhet csak, a jelenben
pedig oly problémaként tűnik föl az, mely nehéz, de
hisszük nem megoldhatlan.
Krvpec István.

IRODALOM.
Egyetemes alkotmányisme rövid vázlatban. Schwarc
Gyulától. Budapest, Aigner Lajos. 1880. E négy íves
kis füzet, mely előhírnöke egy nagyobb államjogi munkának, a tudós szerzőnek gyengébb munkái közé tartozik. Azon rendeltetésének, hogy tanitóképezdékben és
polgári iskolákban tankönyvül használtassák, egyátalában
nem felel meg. Tartalmát képezi a politikai alapfogalmak előadása, mint bevezetés s egy csomó államalkotmánynak ismertetése. Az államtudományi alapfogalmakat azonban szerző úgy állapítja meg, hogy azokat polgári iskolai növendék nem értheti meg, s még ha megértené sem lenne benne köszönet, mert Schwarc definitiói
egészen eredetiek ugyan, de igen kétes-értéküek és a
tudomány által minden esetre több oldalról megtámadhatók. Ami pedig a munka főrészét, a tulajdonképeni
alkotmányismét illeti, ez sem használható ; mert először
nagyon hézagos, másodszor pedig mert ábc-rendben
vannak abban elsorolva a külomböző alkotmányok, tehát
olyan rendszertelen rendsorban, amely kizárja a lehetőségét annak, hogy egy elemi ismeretekkel biró gyermek

tusok

*) E nyilatkozat éle közvetlenül nem fordul
ellen, de közvetve, úgy véljük, hogy igen.

ugyan a reformá-

a különböző alkotmányok főbb alapelveit megél. ,
azokról kellő áttekintést szerezzen magának. -- 1 mily
gyönge Schwarcnak ezen kis munkája, ép oly kitűnő
a demokratiáról írott ama nagy tanulmanya, melynek
első kötetéből a második rész szintén ép most jelent
meg. Kiadja Duncker és Humblot Lipcsében.
A Franklin-társulat kiadásában megjelent új könyvek : Templomi imák vasárnapokra, ünnepekre s más alkalmakra.
Köz isteni-tiszteleti használatul készítette
Borsodi József, a simonii ref. egyház papja, s egyházmegyei elnök. Harmadik kiadas. Ara íüzve I frt 40 kr,
vászonkötésben arany vágással 2 frt. — Julius Caesar,
irta Shakspere, ford. Vörösmarty. Bevezetéssel és magyarázó jegyzetekkel ellátta Névy László tanár. Ára 60 kr.
— Az Olcsó könyvtár 92-—96. füzete, t. i. A pápaság,
irta Macaulay, angolból ford. B. P. Ára 20 kr. Kártigám, regény, irta Mészáros Ignác. Ötödik kiadás, bevezetéssel és jegyzetekkel Heinrich Gusztávtól. Ára 80 kr.
Amerikai nők; rajzok és beszélyek, angolból ford.
György Aladár. Ára 40 kr. Kölesei Ferenc versei. Ötödik kiadás. Ára 60 kr. A szegény viltshirei lelkész naplójából. Beszély, irta Zschokke Henrik, németből ford.
Sz. M. Ára 20 kr.
A zágrábi egyetem kiadványai. Govori receni prigodom instalacije rektora na kr. sveucilistu Franje Josipa
I. E 38 lapra terjedő füzet, melynek igen Ízléses kiállítása becsületére válik a „Nemzeti újság® nyomdájának:
az egyetem volt rektorának dr. Maixner Ferencnek lelépésekor és az uj rektornak dr. Ivekovics Ferencnek beiktatása alkalmával tartott beszédét tartalmazza. Akademicke oblasti osoblje i red. predavanja. Ezen tanrendből
és névtárból látható, hogy a zágrábi egyetemen van r.
kath. theologiai, jog- és állam-tudományi és bölcsészeti
kar, ez utóbbi bölcsészeti s történelmi és mathem. term.
tudományi osztályokkal. A tanárok száma a theologián 8,
jogi karban 12, bölcsészeti karban 16. A jelen iskolai
év első felében 18 theol., 215 jogász, 33 bölcsész összesen 266 tanuló hallgatta az előadásokat; az előbbi félévben 270-en voltak, tehát 4 tanulóval fogyott a tanulók
létszáma. Az egyetem gyűjteményei: természettani műterem, vegytani laboratórium, élettani, állat- és földtani
i .
,
mtezet.

KÜLÖNFÉLÉK.
- Személyi hírek. A gorgényi ref. egyházmegye
pénztárnokául Gsiki Károly disznajói lelkész választatott
meg. — Szalay Ferenc nagy-szokolyi ref. lelkész, NagySzokoly és Felső-Ireg ideigl. iskolalátogatója ebbeli
tisztségétől saját kérelmére fölmentetvén, helyette iskolalátogatóul Bocsor Lajos tengődi ref. lelkész neveztetett ki. — Lapunk egyik belmunkatársa dr. Ballagi
Aladár egyetemi magántanár, levéltárak kutatása céljából, Olaszországba utazott. — Miskolci ref. segédlelkészekké az alsó-borsodi egyházmegye Kazai Sándor

- boroszlói és Hézser Emil palkonyai segédlelkészt nevezte
"i. — A 'oarsi h. h. tanitói egylet alelnökévé Arany
Lajos, jegyzőivé Szente Pál és Konta Dezső, pénztárnokává Vargha Kálmán választatott meg.
* A gödöllői ref. templomba m hó 28-án délután
a villám becsapott s falazatát vagy 4 ölnyire beszakította.
* Jótékonyság. Örömmel hozom nyilvánosságra
gr. Károlyi Viktor úr helybeli nagybirtokos abbeli jótékonyságát, hogy a békés-sámsoni ref. egyháznak m.
év okt. havában hozzá intézett kérvényére 50 frtot adni
kegyeskedett, melyet e hó 4-én az egyházi elöljáróság
meg is kapott a tiszttartósági pénztárból. Fogadja a
nemes gróf elöljáróságunk köszönetét s háláját gyenge
egyházunk segélyezéseért. Megkell említenem ugyan
ezen gróf urnák egy másik jóindulatú tényét is, mely
abból áll, hogy még a Károlyi György hagyatéka előtt
gr. Ráday Gedeon buzgó segédgondnokunk közbenjárása folytán Károlyi Gyula gróf úr altal a lelkész részére engedményezett 10 hold földet, annak használatában leszállított bérlet mellett tovább is meghagyni
szíveskedett. Somogyi Lajos b. sámsoni ref. lelkész.
* A sárospataki ref. főiskola tápintézetében 136
ifjú étkezik ez iskolai évben. Vannak ingyenesek ; 20 ftot,
40 frtot, és 60 frtot fizetők. Hatvan forintért valláskülönbség nélkül mindenkit felvesznek és ellátnak jól
egy egész iskolai éven át (kivéve a szünidőket). A mult
1879-ik évben a convictusi pénztárnak volt bevétele
19.429 frt 41.'/j kr., kiadasa 15.155 frt 58 kr; pénztári
maradv. 4273 frt 8372 kr ; a mi eléggé mutatja ez
intézmény virágzó voltat. A tápintézetre legtöbb alapítványa van az egyházaknak, azután az egyes csaladoknak ; a csaladi alapítványok kamatai tavaly 1475 frt
33 krt tettek. Legszebb alapítvány a P. Horváth Máriáé,
melynek kamataiból minden évben 20 ifjú láttatik el
ingyen. Itt tanulnak ki — irja levelezőnk — a legelhagyatottabb szegény fiuk, kikből aztán olyan emberek
kerekednek, mint Erdélyi János, Tompa Mihály stb.
Kar, hogy 1859 óta, a mióta fennáll ez az intézet s a
mióta száz meg szaz ifjú nőtt itt fel, és jutott innen
szép allasba, jó módhoz : még nem akadt egyetlen-egy,
a ki bármi módon megemlékezett volna erről az édes
anyjáról.
* Értesítés. — A nagykőrösi dunamelléki ref.
egyházkerületi elemi tanítóképző intézetben az elemi
tanitóképesítő vizsgálatok f. év junius hó 24-ik s
következő napjain fognak megtartatni. — A jelentkezni szándékozók felhivatnak, hogy keresztelő-levéllel, továbbá végzett tanulmányaikról, eddig folytatott
pályájukról s erkölcsi viseletükről szóló bizonyítványokkal fölszerelt folyamodványukat nagytiszteletü Filó
Lajos úrhoz, mint a vizsgáló bizottság elnökéhez NagyKőrösre junius hó 15-éig küldjék be. Magyar Antal,
igazgató,
* A szeghalmi ref. egyház orgonája, ez év augusz-

tus havában elkészül. Ez orgona ara a beállítási költségeken kívül 6000 frt. Több kegyes adakozás folytán
3000 forint e szép célra már készletben van s a még
hiányzó összeget a derék lelkész Tatár János ur önkéntes
adakozás utján szándékozik a hívektől beszedni.
* Egy szó a miskolci papválasztási ügyhöz. Ismerős kézből vettük e sorokat : , Egyházkerületi határozata a tiszáninneni kerületnek i-ször, a megüresült lelkészi hivatalt két hó lefolyta alatt uj hívással betölteni.
2-or. A nem halai, hanem helyből helybe mozdulás esetében a hivási szabadalmat csak azon egyházmegyei körbe
zárva, hol az üresedés történik, gyakorolhatni. A miskolci
egyház sem egyik sem másik határozatot nem tartotta
magara nézve kötelezőnek, s a hivatalt majd egész évig
betöltetlenül hagyta. Az a.-borsodi egyh.megye, melynek
közgyűlésén a miskolci egyház magát még csak képviselet
utján sem tartotta szükségesnek jelenteni, szem előtt tartva
a kerületi határozatot, miszerint ilyen esetben az egyház1
felsőség köteles az egyházba lelkészt rendelni, rendelt
oda egy fiatal lelkészt, ki előbb Miskolcon huzamosan
segédlelkész volt, s már néhány éve nem népes, de jó
békés, és meglehetős jövedelmű egyházban közmegelégedéssel lelkipásztorkodik. E tény ellen a miskolci egyház
a kerül, gyűlésre fölebbezett. Menteközései, melyek közt
még a bevallott téves felfogas is szerepelt, kérelmező
indítványa, miszerint a föntebb emiitett szabadhivasi korlatot eltörültetni kívánja, stb. nem talaltattak ugyan elegendőknek, az a -borsodi egyházmegye helyes és törvényes eljárása ellen ; de az evangy. szeretetnek igen
bő palástja kiterjesztetett annyira, hogy az a. borsodi
egyházi kormány fenyítő atyai vesszője csaknem ugy
kopogott, mint mikor az apa kis fiat riasztva, a maga
csizmaszárán csattogtatja a vonalzót. Nincs az eljárás ellen
szavunk. Mert jézusi elv és szó a szeretet. De kérdhetjük : hol marad ez a szeretet ott, hol évig engedtetik
idő a belbékét duló kerteskedésre, hol marad ott, hol
a jól készült és huzamosan szűk jövedelmű egyházban
szolgáló lelkészek elől elzáratik az út a szellemi és
anyagi jobb karba emelkedhetésre. Hol marad a szeretet,
melynek a segédlelkészeket is át kell karolnia, kik kivált
A-Borsodban 8—16 évig is segédkednek ; ha a saját
megyéjökben nyílt hivatal utja is előttök, a korlátlan
szabadságot segélyező ilyen egyhazak által mint Miskolc
elzáratik. Hol marad a szeretet, mely minden alárendelt
testületnek a heidelbergi vallásos kátéban is ezt mondja :
minden alattvaló a felső hatalmasságnak engedelmes
legyen. Es a törvénynek betöltése a szeretet. A miskolci
egyháztól, hol a népség e. kerületünkben legnagyobb,
hol aranylag az értelmiség is kitűnő szamban van, hol
egyházkerületi fejünknek, püspökünknek is ideiglenes
(mert a püspökség nincs hozzá kötve Miskolchoz, úgy
mint a pápasag Rómához) lakása van; azt várjuk szeretet
i szerinti kötelességérzetből folyólag, hogy legyen a rendtartásban, a törvények iránti engedelmességben, nekünk
kissebb egyhazak tagjainak jó-példaadónk ! Csak ennyit
1 akartunk mondani. 4

* Gyászhírek. A kecskeméti ág. hitv. ev. egyház
mély fájdalommal jelenti szeretett és tisztelt felügyelőjének, tek. Szinovitz Lajos úrnak f. évi ápril 29-én délelőtti % 12 órakor, 74 éves korában végelgyengülésben történt csendes elhunytát. A boldogultnak hiilt tetemei a máj. i-én a háznál tartott ev. egyházi gyászszertartás után tétettek le a kecskeméti sírkertben örök
nyugalomra. — Tiboldi István ny. unit. tanitó, székely
népköltő, 87 éves korában meghalt. Áldás és béke
poraikra!

N E C R O L O G .
Nagy János nincs többé!
Egyházmegyénket ujabb csapás érte nt. Nagy
János esperes úrnak f. évi május i-én 7 hónapi szenvedés után bekövetkezett halálával. Temetése a folytonos
esőzés dacara nagy számú közönség részvéte mellett
maj. 3-kán ment végbe. A templomban és sírnál gyászbeszédet id. Kis Károly vezekényi és Szabó Lajos lévai lelkészek mondottak. Különösen emelte e gyászünnepélyt a tanítói dalárda, Sidó Dezső úr vezetése
mellett, szívre ható gyászénekekkel.
Született a boldogult 1806-dik évben Mocsan, Komárom megyében földmives szülőktől. Tanulmányait
Pápán kezdte és végezte kitűnő sikerrel. Az iskola
bevégzése utan köztanitó, majd nevelő, később ellenőr,
azutan senior lett. Egy évi seniorság után ismét nevelőségre ment. Képzettsége és magaviseleteért több
jeles világi egyén ajanlatara 1836-ik évben a n. sallói
népes és fényes gyülekezet választá el őt papjának, a
mikor mégis nősült, oltárhoz vezetvén az akkori dunavecsei ref. lelkész ur bajos és szellemes leányát nt.
Zilahy Mária úrnőt. E házasság gyümölcse két leánygyermek : Nagy Mária néhai Palmay Szilárd, honvédkapitany özvegye és néhai Nagy Theréz nt. Zalay Józs.
n.-Szecsei lelkész úr volt kedves neje. E boldog házasság rövid tartósságú volt, rnert alig élvezhették 5 évig

a boldog együttlét édes örömeit: megfosztatván a halai által szeretett nejétől a derék férj. Később második
házasságra lépett Csidek Zsuzsánna asszonynyal; ettől
származott leány gyermekei : Nagy Zsuzsánna t. Kulifay Gyula, lelkész úr, Nagy Julianna Tóth Lajos tanitó
úr neje s a még hajadon Etelka.
N.-Sallói hivei között a gyülekezet kormányát
44 éven keresztül erős lélekkel, szilárd kezekkel tartotta.
Itt érte őt az 1848/9-ki mozgalmas időszak. Mint jeles
hazafi: ő is részt vett a haza védelmezésében, buzdítván
a népet lelkesedésre és kitartásra. A pátens idejében
szintén felemelte hatásos szavát.
A közügyek iránti meleg érdeklődése s szabadelvű
felszólalásai mar az 50-es években e. m. jegyző, 1850-dik
évben pedig esperesnek választatott. E hivatalát törhetlen akarat s erélyes buzgósággal 25 évig viselte. Szerzett érdemeiért
mint már említők — örömünnepélyt
rendezett számára a lelkészi s tanitói kar 25 éves esperessége emlékére, mely ünnepély után 20 napra örökre
megvált tőlünk a 74 éves aggastyán, a 44 éves lelkész,
a 25 éves esperes.
Kimagasló alak volt három-féle tekintetben: úgy
is mint jó paj), úgy is mint buzgó tanügybarát, úgy is
mint jeles hazafi, ki odaadással munkált, izzadott a pályán, s buzgalommal küzdött a célért, mely nem az
egyes ember, de az egész emberiség köz és szent célja ;
ki pályatársainak példaadasával fénylő szövétneke vala ;
ki az irás eme szavaiként intézte életét: „úgy fényljék
a ti világosságtok az emberek előtt, hogy mások is látván
jó cselekedeteiteket, dicsőítsék a mennyei atyát/
Az ily ember porrá hamvadt testét, ha eltakarja
is szemeink elől az enyészet: sirja felett viraszt a hü
emlékezet !
Juridicus.
Május 8. A képviselőház a jövő heti napi
rendet úgy állapította meg, hogy az esetre, ha a sürgősnek kijelentett ügyek koziil egy sem volna még a
ház elibe terjeszthető , a középiskolai törvényjavaslat
vétetik tárgyalás alá, és tárgyaltatik mindaddig, míg a
sürgős ügyek valamelyike elővehető, melynek letárgyalása után ismét az iskolaügy vétetnék elő s így tovább.
Tehát ez hézagpótló !

ZAT
Steltzer* H)á.n.iel — féle ösztöncLijalcira...
A győri ágost. hitv. ev. gyülekezet a kezelése alatt lévő >:>Steltzer Dániel* alapítványból
40 frttól 100 frtig terjedő ösztöndijakra az 1879/80-ik isk. évre pályázatot hirdet.
Folyamodhatnak: ágost. hitv. ev. árva, szegény, győri, jó magaviseletű és szorgalmas tanulók, különösen a Steltzer vagy Ráth családhoz tartozók, bárhol tanuljanak.
A jelen isk. év első feléről szóló tanodai, úgy a szegénységet, árvaságot vagy rokonságot
tanúsító bizonyítványokkal felszerelt folyamodványok f. é. május hó végéig alúlirotthoz intézendők.
G y ő r , apr. 18. 1880.
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Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos :

a győri ágost. hitv. ev isk. bizottság elnöke.

JDx. Ba,lla,g-i
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PROTESTÁNS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
Elő fizetési

SZERKESZTŐés

Helyben

házhozhordással s

dij:

vidékre

postai küldéssel

Hirdetések dija:
4 h a s á b o s petit s o r többszöri

beiktatásért

K I ADÓ-HI VATA L :

félévre 4 frt 5 0 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni m i n d e n

5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — B é l y e g d i j

VIII. ker. Máriautca 10. sz. 1. em.

kir. postahivatalnál ; h e l y b e n a kiadóhivatalban.

k ü l ö n 3 0 kr.
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T e l j e s s z á m ú péld.éixi.yokikia.l mixicLég- szolg-éil!h.CLÍ\m.k:-

Azon t. előfizetők, kiknek előfizetősök
lejárt^ annak megújítására felkéretnek.

A confirmáció.
Időszerűnek vélem a confirmációi oktatásról
s a confirmáció ünnepélyes megtartásáról szólni
most, mivel nálunk dunamelléki reformátusoknál
leginkább áldozó csütörtökön vagy azt követő vasárnapon szokták azt a gyülekezetekben megtartani.
Az a hidegség, mely nálunk reformált keresztyéneknél, ha nem mindenütt is, de legtöbb helyen
nyilvánul ez ünnepélyes aktus iránt, kényszerit engemet arra, hogy felhívjam ez ügy figyelmes megvizsgálására lelkésztársaimat. Én sok magyar ref.
helyen láttam végbe menni a confirmációi ünnepélyt, de engemet ezek nem hatottak meg, sőt
bevallom, hogy egész bensőmet hidegen hagyták
s minden meghatottság nélkül hagytam el a szentegyházat.

^ p S H

gunknak is át kell hatva lenni azon igazságok
tói s tudnunk kell azokról oly melegen, oly hathatósan szólni, hogy azok a lelkész házánál vagy
a templomban tartott órák örökre felejthetetlenek
s kedvesek legyenek. Ha hitben erős, buzgó református keresztyéneket akarunk képezni egyházunk
nak; ha áldozni kész egyháztagokat óhajtunk; ha
nem akarjuk azt, hogy a hideg közöny, lágymelegség miatt a melegebb szívű és lelkű egyének egyházunkból kiváljanak s apróbb sekták
keletkezzenek: úgy a confirmációi oktatást nekünk lelkészeknek kell hiven, buzgón, lelkesen felkarolni. Nagy munka ez, nagy fáradsággal jár,
mert nyolc héten át naponként 4 órát adni
bizony sok munkával, de még több készülettel
jár. Ez a munkája a lelkésznek a legnehezebb, de
állítom, hogy ezen munkája után várhat tövises
pályáján legtöbb örömet is.

Ha ily szorgalmasan fáradtunk a kedves
Szerintem pedig nemcsak maga a confir- gyermekek körül, akkor azt a napot, midőn elmációi ünnepély, hanem maga az oktatás erre, a hagyják az iskolát s kilépnek a zajgó életbe,
lelkipásztori teendők között a legfontosabb s ha tegyük ünnepélyessé is. Igen, a confirmációi ünnevalahol szükséges, hogy a lelkész összeszedje pély hassa által őket, de hassa meg magát a
teljes lelki erejét, úgy bizonyára szükséges e téren. résztvevő gyülekezetet is, hogy legyen e nap
Nem szabad szeme elől téveszteni, hogy a con- emlékezetes és mindig felejthetetlen!
firmándus növendékekből lesznek a gyülekezet
Én kiindulva azon igazságból, hogy a confirjövő oszlopai, azért ezek fogékony lelkében Krisz- máció ünnepélyes cselekvénye által vallásában
tus vallását megerősíteni úgy, hogy abból senki lesz megerősítve
az, ki mint csecsemő öntudatlan
o
és semmi körülmény ki. ne irthassa, a lelkész van állapotban lett a szent keresztség által felvéve
hivatva. Arra kell. törekedni a lelkésznek, hogy az egyházba, de hitéről bizonyságot nem tehetett;
Krisztus vallása ref. hitvallásunk felfogása szerint most azonban öntudatosan lesz a keresztyén egylegyen úgy szólva húsává és vérévé. Hogy pedig ház élő köve, 1. Pét. 2, 5 ; maga nyilvánítja ki
ezt tehessük, hogy mi átönthessük a keresztyén azt, hogy ő mától kezdve a ref. keresztyén egyörök igazságokat a confirmándusok lelkébe, ma- ház tagja lesz, mely Krisztuson épült fel, Efez.
7

39

2 ; 20 : ebből folyólag a ref. egyház minden tagja
megkívánhatja azt, hogy a leendő egyháztagok
előttök- a gyülekezetben vizsgáltassanak meg a ref.
keresztyén vallás igazaiban, mert csak így lehetnek
annak öntudatos hivő tagjai. Megkövetelheti tolok,
hogy fogadást tegyenek a gyülekezet tagjai előtt,
hogy Jézus tanai szerint akarnak élni és meghalni.
Csak ezután veheti fel őket a lelkész intve, imádkozva és ős apostoli szokás szerint fejökre téve
kezét megáldva, az egyház felnőtt tagjai közé.
Csel. 6 ; 6. 13; 3. 19; 6. 1. Tim. 4 ; 14.
Ezen elveket tartva szemem előtt, készítettem,
dolgoztam ki confirmációi liturgiámat ez ünnepélyes
szertartáshoz. Hallottam lelkésztársaim részéről
e szertartást méltatva, de hallottam gáncsolva is;
mondták, hogy egész ceremónia. — Felfogás dolga.
Meghatározott formulánk nincs, egyik így, a másik másként confirmál, én elmondom röviden, hogy
mint megy végbe az én ref. német ajkú gyülekezetemben. A confirmaciót én mindig plinköstöt megelőző vasárnapon szoktam megtartani, A fiuk és
leányok ünnepi öltözetökben megjelennek a paplakon s innét a 3 harangszó alatt bemegyünk
a templomba s ott az úrasztala körül elhelyezkednek a confirmandusok.
1. Következik a felálló ének után egy
alkalmi ének, ebből 2 verset énekel a gyülekezet,
2. Ezután úrasztala elé lépek s rövid előfohász
után a gyülekezethez ez ünnepély fontosságáról
elmélkedem, visszatekintve az ő gyermekkorukra
s éltök folyására. 3. Majd egy rövid beszédet
intézek a confirmandusokhoz s utána a 238. ének
1 versét éneklik (Jövel sz. lélek Úristen). 4. Most
jő a vizsgálása a gyermekeknek, elsőben a hit-,
azután az erkölcstanból, majd a bibliai isméből
s végre a sakramentumokból. Következik néhány
vallásos chorál eléneklése orgona kísérettel s
közbe néhány vallásos költemény elmondása. 5.
Ezután elmondják ünnepélyes fogadásukat kérdésemre, hogy a ref. egyház tagjai maradnak életök
utolsó pillanatáig; a bűnt, vétket kerülni fogják,
az egyház jóvoltát pedig szivökön s lelkökön
hordozzák mindig.
6. Most egy rövid beszédet intézek a növendékekhez, kik ünnepélyes fogadást
tettek,
hogy hívek is maradjanak e mi drága kincsünkhöz, ref., vallásunkhoz, melyért Őseink oly sokat,
oly hosszú időn által szenvedtek. Felidézem lei-

kökbe a 30 éves háború nyomorát, francia ref.
testvéreink borzasztó vérnapját, a bertalani éjet,
feltüntetem a puszta egyházat. Elmondom röviden, mit szenvedtek őseink hitökért, felmutatom
a mi gályarab papjainkat, kik hajókat vonszolva
zsoltárokat énekeltek, s az evangeliomból merítettek
vigaszt stb. Harcoljatok a vétek és bűn ellen,
mely lelketek tisztaságát elhomályosíthatná, maradjatok kedveseim az erény útján és harcoljatok
minden rosz indulat és szenvedély ellen. Ezt az
egyházat pedig, melynek keblében születtetek,
itt, hol e keresztelő medencébe csurgott alá tejetekről 2 viz, itt, hol sziileitek sokszor a gondok
terhe alól menekültek, s megkönnyebbedve tértek ismét haza tűzhelyeikhez titeket felnevelni, —
el ne hagyjátok soha. Ily szellemben bevégezve
beszédem ezt mondom : most pedig jertek atyámfiai, emeljétek velem együtt sziveteket istenhez,
imádkozván a sz. lélekért, hogy adjon nekem
erőt ezen keresztyéneket megáldani. Következik
ily szellemben egy ima s az ima után 7. Egy fiu
balról egy leány jobbról hozzám lép s kezét
nyújtja s elmondja fenszóval bibliai emlékmondatát, mit előre a sz. Írásból számokra kijelöltem, pl. Máté 6; 33. Máté 5; 16. 2 Korint. 4 ; 8.
Ezs. 4 3 ; 1. Zsolt 73; 23. 1 Ján. 4; 19 etc. Ezt
elmondva kezöket összetéve lehajtják fejőket az
úrasztala előtt s én fejökre téve kezemet ilyenforma áldást szoktam mondani: Isten hallotta
fogadásodat, ő adjon neked erőt, azt hiven megtartani, ő legyen kegyelmével veled mindörökké.
Egész élteden által legyen isten szemed előtt és
szívedben, vigyázz, hogy vétek s bűn terhe ne
nyomja lelkedet stb.
8. Ezek után szabadságot adok a confirmáltaknak az úri szentvacsora felvételéhez. Most
következik egy beszéd, melyben az élet hiúságaira, fogyatkozásira figyelmeztetem s óva intem,
elsorolom, hogy mennyi kísértésnek, mennyi csábitásnak van kitéve az ember életében, mennyit
kell küzdeni, ha ama nagy napon hívnek óhajt
találtatni. Következik ezután ima, miatyánk, áldás.
Berekeszti ez ünnepélyt egy alkalmi ének,
melyből a confirmáltak s a gyülekezet felváltva
3 verset elénekelnek.
Ezzel véget ér a confirmáció. Többnyire
18—20 növendékem van, ezek megvizsgálása 1
órát vesz igénybe, a szertartás többi része 3 / 4
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Poór

József.

A tiszáninnen való ref. egyházkerületnek
a képviselőházhoz intézett kérvénye a gymnasiumi és reáliskolai törvényjavaslat

tárgyában.

(Vége.)

Ilyen szellem és törekvés, iskolai állapotaink
méltánylatánál tanúsított ilyen indulat hatván át,
m. t. képviselőház, a miniszteri t ö r v é n y j a v a s l a t o t
általában véve, vele szemben k é n y t e l e n e k v a g y u n k
alázatos tisztelettel kijelenteni, h o g y mi eddigi
álláspontunkról, a g y a k o r l a t által elég világosan
körvonalozott a u t o n o m j o g a i n k r ó l m i n d a d d i g le
n e m m o n h a t u n k , mig a különböző vallásfelekezet e k r e tartozó jogviszonyok t ö r v é n y s z e r ü l e g nem
r e n d e z t e t n e k s az ide t a r t o z ó n a g y k é r d é s e k el
n e m d ö n t e t n e k ; annyival is inkább, m e r t minket,
különösen az o k t a t á s és á t a l á b a n az iskolaügy
terén v e r s e n y k é p e s e k ű l , más, különböző h a t a l m a s
eszközökkel rendelkező felekezetekkel szemben,
t o v á b b r a is csak ö n k o r m á n y z a t i j o g u n k t a r t h a t
m e g s m e g v a g y u n k g y ő z ő d v e a felől, h o g y a
p r o t e s t á n s iskolákra, attól a perctől kezdve, a
mikor azok az eddigi
szabad szellem l é go k ö r é b ő l
o
talán a jelen miniszteri tervezethez hasonló korlátok közé erőszakoltatnak, csak a hanyatlás, a
szellemi g y e n g ü l é s órái k ö v e t k e z h e t n e k .
D e ha n e m lehetünk m e g e l é g e d v e a törvényj a v a s l a t egészén végigvonuló irányzattal, nem lehet
észrevételek nélkül h a g y n u n k , a mélyen tisztelt
képviselőház k e g y e s engedelmével, a törvényja-

vaslat r e á n k v o n a t k o z ó fejezetének k ü l ö n ö s e n
azon p o n t j a i t sem, m e l y e k a p r o t e s t á n s e g y h á z r a
k i s e b b n a g y o b b m é r t é k b e n sérelmesek.
Igy n e v e z e t e s e n a p o n t o z a t o k s o r á b a n mindj á r t első helyen feltűnő az, h o g y u g y a n a z o n törvényjavaslat, mely i n d o k o l á s á b a n m a g a is elismeréssel kénytelen nyilatkozni p r o t e s t á n s egyház u n k n a k a közmiveltség emelése körül kivívott érdemei felől: mint helyez b e n n ü n k e t a 62. §. e g y
j o g i a l a p r a a m a g á n o s intézetek f e n n t a r t ó i v a l :
nyilván m e g v o n v á n tőlünk ily m ó d o n törvényileg
azt az elismerést, melyet a j a v a s l a t emelkedett e b b természetű része biztosit. A miért is mély
tisztelettel k é n y t e l e n e k v a g y u n k kérni, h o g y prot e s t á n s e g y h á z u n k iskolai és ö n k o r m á n y z a t i jogainak r e n d e z é s e végett, e g y külön fejezet szenteltessék s z á m u n k r a az a l k o t a n d ó t ö r v é n y b e n .
A 63-ik szakasz második kikezdése ú g y
rendelkezik, h o g y valamely intézet
^egyesektől
v a g y társulatoktól is, csak azon e s e t b e n f o g a d h a t
el segélyt, ha s e m m i n e m ű feltételt n e m k ö t ki. c
B á r m e n n y i r e helyeseljük is különben általánoss á g b a n ezen szakasznak célzatát, m a g á t a kifejezést a z o n b a n m é g s e m t a r t j u k szabatosnak, m e r t
hiszen a n n a k é r t e l m é b e n aztán az illető segélyező,
á l d o z a t k é s z s é g e é r t m é g annyit s e m kívánhat meg,
h o g y az alapítványából is élő intézet felekezeti
jellegű legyen s ily szövegezés mellett, csak egy kis
merész m a g y a r á z a t kell, h o g y n e k ü n k p r o t e s t á n s o k n a k ne s z a b a d j o n j ö v ő r e , híveinktől semmi
olyan alapítványt e l f o g a d n u n k , a melynek hagyomány-levelében talán h a t á r o z o t t a n kiköttetik, h o g y
az csak bizonyos p r o t e s t á n s szellemű kiváló irány
ápolása v é g e t t tétetik le kezeink közé.
A 65-ik szakasz m á s o d i k kikezdése is e g y i k e
a r e á n k nézve l e g s é r e l m e s e b b intézkedeseknek,
annyira, h o g y ez e g y m a g a e l é g g é -világosan bizonyítja a z t : mily hibásan értelmezi a minisztérium
a > l e g f ő b b felügyeleti j o g * természetét, s mily n a g y
m é r t é k b e n kívánja azt kiterjeszteni. Az 179°/i
évi X X V I . t. c. 5. §. világosan kifejezi, h o g y ^a
m i n d k é t hitvallású e v a n g é l i k u s o k n a k m i n d e n k o r
szabad legyen iskolákat fentartani, a z o k b a n a
tanítás és tanulás m ó d j á t , szabályát és r e n d j é t rend e z n i / a t ö r v é n y j a v a s l a t szóban f o r g ó szakasza
p e d i g azt kívánván, h o g y ^a köteles t a n t á r g y a k a t ,
azokból az ismeretek t e r j e d e l m é t és mértékét, az
o r s z á g o s közoktatási t a n á c s m e g h a l l g a t á s á v a l , a
miniszter állapítja meg,* ez által igazán nem látszik felhagyni s z á m u n k r a m á s rendelkezési j o g o t ,
mint pusztán annyit, h o g y mi a kiszabott tantárg y a k közül e g y i k e t vagy másikat mely n a p o n
a d h a t j u k elé, vagyis e g y s z e r ű e n az ó r a r e n d megállapítását.
A
t ö r v é n y j a v a s l a t 69-ik
szakaszát
nem
t e k i n t h e t j ü k e g y é b n e k , mint az egész törvényja-

vaslaton végigvonuló korlátozási törekvés buzgalmában felvett felesleges törvényszaporitásnak;
mert hiszen, alázatos nézetünk szerint, a közegészségi törvények létezése mellett nem szükséges a protestáns intézetekre külön törvényt hozni
csak azért, hogy azok az iskolatartás legtermészetesebb és legelső föltételeiről gondoskodjanak,
különösen most, midőn például iskolai lakok
emelésére, tantermeinek berendezésére annyi buzgalmat és áldozatot fordítanak, hogy e miatt egyáltalában nincs miért pirulniok.
A 70-ik szakasz majdnem szószerint való
másolata a visszavett ^Tiz pont* egyikének s
egyik tanintézetből a másikba való átmenetelt,
továbbá alsóbb osztályból a felsőbb osztályba
való lépést, az osztályösszevonást kivánja szabályozni, oly módon, hogy eddig élvezett jogaink
jelentékenyen megszorittatnak. Ez ellen, már a
^Pontozatok* alkalmából is, méltán kifejeztük
sérelmünket s azt ez alkalommal is meg kell ujitanunk, annyival is inkább, mert ebbeli jogunkkal
mi soha vissza nem éltünk s intézeteink elöljáróságai mindenkor lelkiismeretesen igyekeztek arra,
hogy kedvezmények e tekintetben ok nélkül és
érdemetlenül ne adassanak.
A törvényjavaslat 7 7-ik szakaszában több oly
kívánalom van, melyet épen a jól értelmezett legfőbb felügyeleti jog köréből folyólag, természetesnek találunk s azoknak mindenkor szives készséggel teszünk eleget A statistikai adatokat, tanévenkénti kimentő jelentéseket, sőt az iskola
anyagi helyzetét is feltüntető kimutatást, tudomásvétel végett mindenkor készek vagyunk
felterjeszteni, felekezeti főhatóságaink közvetítése utján • de már ugyanezen szakasz d) pontjában, nem láthatunk egyebet, mint azt, hogy
itt a javaslat valósággal megbénítani, sőt elnémítani látszik protestáns iskoláinkban még a szabad
tanítási szellemet is akkor, mikor még a tankönyveket és kéziratokat is bekivánja eléadó
tanárainktól s a mikor semmi biztosítékot sem
látunk a törvényjavaslatban arra nézve: váljon nem
fogja-e á miniszteri változó felfogás államellenesnek nyilatkoztatni a tankönyveknek épen olyan tételeit is, melyeket az elfogulatlan Ítélet épen tiszta
hazafiságuaknak tekint s különösen akkor, mikor
az eféle ellenőrzés egy tollvonással megsemmisíti
az eddig fennálló sajtószabadságot, melynek megszorító eljárását módjában áll a minisztériumnak is alkalmaznia ott, a hol arra szükség van a nélkül, hogy
a protestáns tanárok és irók működését csak épen
ezért kellene külön törvényben szabályoznia.
A 78. és 79. szakaszok, nem bízván meg
elöljáróink ellenőrzésének komolyságában és eléggé
szigorú voltában, tankerületi főigazgatói ellensúlyozást rendelnek el érettségi- és másnemű vizs-

gáinkon. Oly intézkedés, melynek sem jogi, sem
célszerűségi alapja nincs, jogi azért, mert mi ily
benső ügyeinkben való ilyen közvetlen ellenőrzést, törvényes elöljáróinkon kivül, senkinek másnak nem engedhetünk; célszerűségi pedig azért,
mert a minisztérium által is bekért évi jelentésekből mindenki láthatja iskolai életünk hű képét,
s valóban, épen a törvényjavaslat álláspontján, el
sem tudjuk képzelni: mi komolyabb tenni valója
akadna a vizsgákon megjelenő kerületi főigazgatónak abban az iskolában, mely már egész odáig
megrendszabályoztatik, hogy még a tanárok kéziratai is ismeretesek a ministerium előtt ? Sőt mi
protestánsok, egyáltalában nem nyugodhatunk bele
az egész tankerületi főigazgatói intézmény olyan
szervezésébe sem, a minő adatik annak a törvényjavaslat 54-ik cikkében, az mondatván róla
ott, hogy az reánk, protestánsokra nézve a főfelügyelet közege. Törvényeink értelmében velünk
szemben a főfelügyeletet, ő felsége a király nevében, egyedül csak a felelős magyar kir. vallásés közoktatásügyi miniszter képviselheti s törvényeink ilynemű közegeket nem ismernek, s az
1
79°/i• XXVI. t. c. 5. §-a világosan kifejezi, hogy
a mindkét vallású evangélikusok saját hitfelekezeti elöljáróságaik közül szabadon választják legfőbb felügyelőjüket.
A 82. §-t méltán olyannak tekinthetjük, a
melyben tetőpontját éri el az előttünk levő törvényjavaslatnak jogainkat korlátozó irányzata.
Benne az mondatik, hogy ahol a miniszter ^erkölcsi bajokat'' tapasztal, joga leend az intézetet
bezáratni. Epen egyházi társaságnak, tehát közte
a protestáns egyháznak is, sohasem lehetett az
a szégyenletes célja, hogy ápolása, gyámolgatása
alá vegye a bűnnek, az erkölcsileg kifogásolhatónak akármiféle nemét; de hát ki áll nekünk
jót a felől, hogy a törvényjavaslat ezen pontjában
említett ^erkölcsi bajok <( szintén igen tág fogalmának nem ad-e különböző magyarázatot a különböző érdek és abból származó különböző felfogás s ez a roppant általánosság nem lehet-e
majd, egy kis merészség vagy ellenszenv mellett,
oly jogcim, melyre hivatkozva aztán, akármelyik
protestáns iskola bezárható, ha egyszer életében,
szellemében talán van valami olyan, mely nem
tetsző annak, kinek más céljai is lehetnek.
Mélyen tisztelt képviselőház! Az a féltékeny
buzgalom, a melylyel iskolai ügyünkön csüggeni,
nekünk protestáns egyház tagjainak, őseinktől
öröklött szent kötelességünk, ime, ezekben kényszerít
bennünket elmondani azon érzelmeket és aggodalmakat, melyeket bennünk a képviselőház asztalára tett miniszteri középiskolai törvényjavaslat
támasztott. Eléadtuk azokat nyíltan, őszintén s
különösen azzal a bizodalommal, hogy Magyar-

ország törvényhozó testületének bölcsesége, bizonyosan fog tudni találni módot arra, hogy életérdekeink ezen a ponton megőriztessenek s minden
lehetőt megteend arra nézve, hogy hazánk műveltségi tényezői között, protestáns egyházunk is
megtarthassa őt megillető helyét s ereje, szelleme
továbbra is zsibbasztás nélkül fejthesse ki a nevelés terén azt a tevékenységet, a melyre egyházunkat vallásának és hazájának szeretete és
azok iránt elvállalt kötelességei egyaránt felhivják.
Kelt Miskolcon, 1880. április 30.
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30-ik napjain, Miskolcon tartott közgyűlése s annak megbízásából

Kun Bertalan,

Mitrovics

superintendens.

Gyula,

egyházkerületi aljegyző.

TÁRCA.
Hogyan segélyezhetjük legkönnyebben a
protest. országos árvaházat ?
•

A „Prot. Lap® f. é. 15-dik számában Farkas József
úr meleg szavakban emlékezik meg a prot. dr faházról
s őszinte kérelmet intéz az egyházmegyék elnökségeihez
ezen intézetünk segélyezése iránt, s abbéli reményének ad
kifejezést, hogy a Királyhágón inneni 74. e. megyéből — 6
frtjával — közel 500 frt fog a szent célra befolyni. Ez
is mindenesetre szép összeg, mely az illető pénztárakat
nem nagyon terhelné. A pestmegyei evang. esperesség
pl. már évek előtt 100 frt lefizetése altal lépett az alapító tagok diszes koszorújába. De nekem szabadjon az
adakozás egy más módját is, mely még könnyebben vihető ki s a fenti összeg tízszeresét eredményezheti, ajánlanom. Igen , mi magyarhoni protestánsok
ö—6000
frttal segélyezhetjük ezen veteményes kertünket, csak akarnunk kell. És pedig nem egyszer mindenkorra, hanem
évente. Hogyan ? Új kivetés útján ? Hisz úgy is elég teher
nyomja vallainkat, mondja a nyájas olvasó. En pedig
bátorkodom feleletül adni, hogy se kivetés útján, se a
gazdagoktól és nagyoktól, kik úgy is eléggé vétetnek
igénybe, hanem igenis a kicsinyektől, az artatlan gyermekektől remélem e szép eredményt, melyet ezek hangya módra hordanak össze. Hogy ezen okoskodás ne
mondathassék légből kapottnak vagy pium desideriumnak, a szíves olvasó legyen szíves engemet a pestm.
ev. esperesség, nevezetesen az aszódi kör iskolaiba elkísérni. Itt a körlelkész jelentésében 13 év óta, minden
vizsga alkalmával megtartatik az árvaházi
áldozat.
Öröm látni, mint tolongnak az apró honpolgárok a vizsgálók asztala körül, hogy mentül elébb letehessék a szeretet oltarara (többnyire fényesre kicsiszolt) krajcárjokat.
S az eredmény ? A hány gyermek, annyi pénzdarab,
vagy legalább is krajcár. Hogy az eredmény annál
biztosabb legyen, a körlelkész is letesz egy kis pénzt;

példáját követik a szülők és vendégek s az aratás gazdag lesz. Experto crede — decano. — A mi esperességünk az ily módon való gyűjtést mar régen rendelte el.
Alólirott körlelkészsége idejében pl. 1871-ben (a gyűlési j, k. bizonysága szerint) az aszódi és cinkotai körben (12700 lélek utan) 1437 tanulótól befolyt 79 frt
74 kr. Ebből minden gyermekre esett 5 krnál több.
Hallom az ellenvetést : azok még sokkal jobb idők
voltak. Igaz. Lassúk tehát mit eredményezett egy későbbi év, pl. az 1877-ki? Most mar 5-ből 4 kör adakozott ; (23,000 lélek utan) 2600 tanuló összegyűjtött
41 frt 47 k rt. Esik minden tanulóra másfél
krajcárnál
több. Tehát a hany tanuló, annyi másfél krajcár. Ez
legyen a mi mozgató erőnk, ez azon emeltyű, mely
csodákat művelhet.
Esperességünk 40 ezer lelket számlál, a tanügyi
esperes jelentése szerint 1878-ban jart iskolaba 5 ezernél több gyermek, ezekről a fenti arany szerint remélhető 75 frt. A Bányakerületben van 344 ezer lélek és
39 ezer tanuló (a népességnek több, mint 10°/0), kiktől,
másfél krajcarjaval remélhető 580 frt. Jó, fogja mondani
a kétkedő olvasó : »quid hoc pro tanta siti" ? ! De erre szabadjon felelnem, hogy az az árvaház országos, s nem
akar lenni lucus a non lucendo. Ha országos, segélyezzük Királyhágón innen és túl; legyen mindnyájunknak
édes gyermeke.
Avagy ('Luk. ev. 17. r. 17. versével
szólva) nem tizen tisztulának-e meg (a reformátió tüze
altal). A kilenc hol vagyon ? Vagyis elmaradhat - e ?
Nem. Mind a tiz superintendentia meghozattathatja apró
munkásaival a krajcáros aldozatot. Az áldott GusztávAdolf egylet is fillérekből gyűjt százezreket. A mi
gyűjtésünk is tetemes lesz. Sokszorozzuk az 580 at 10-el
s kijő az 5 — 6000 frt. Vagy ha a 3 millió magyar
protest. után — io°/ 0 -val számítunk 30 ezer gyermek
adakozására — a minimumot vévén alapul — hasonló
siker fogja koronázni fáradozásunkat, mely alig mondható annak. Pedig ily összeggel 30 árvának lehet banatos könyüit letörölni; oh mily szép dolog, ha azt
gyermekek teszik gyermekekkel! A zsenge kebelre áldást hoz ez úgy az egyik részen, mint a masikon. Buzduljatok fel ti, kik a protest. Sión bástyainak őrei vagytok s a magasztos cél el lesz érve minden megerőltetés
nélkül. Körlelkészek, lelkészek, tanitók, mutassatok meg a
minden jóra fogékony kebleknek a jótékonyság virányos
utjat, hogy az adakozást korán megszokván az egyház
s haza kertjének gyümölcstermő faivá nőjjenek fel! így
aztan a protestánsok szegénységét gazdagság valtja fel,
mert minden élő tag élo tőkét fog képviselni.
Adja Isten, hogy szerény szózatom ne legyen kiáltó szó a pusztában. Nem irási viszketeg mondatta
velem tollba a fennebbieket, hanem, hogy az ügynek használjak, s hogy 100 árva számára helyt adó árvaház, az
elutasított 30 árvát is befogadhassa barátságos ölébe.
Azért mig időnk vagyon, mindenekkel jót tegyük, kiváltképen pedig a mi hitünk cselédivel (Gal. 6. 10.).
A felvételnél pedig leginkább műveltebb osztá-

A munkának hat része van : i. Egyházjogi viszonyaink kifejlődése. 2. Az egyházjog forrásai. 3. Az egyház alkotmanya. 4. Az egyház kormányzása. 5. Az egyházi életről. 6. Az egyházi vagyonról. Tehát a Walter-féle
felosztás, melyet Kőnek, Szeredi és mások is követnek.
Azt a különbséget mégis látom a Kőnek és Kovács
felosztása közt, hogy mig amaz a Il-ik részben, az egyMelczer Gyula,
ház körüli atalanos alaptételeket tárgyalja , addig emez
esperes jegyző.
„egyházjogi viszonyaink történelmi fejlődéséről® szól
A hol a könyvben okoskodó, filozofáló rész van,
ott K. rendesen zavaros és germanismussal meg latinismussal teliteljes. (A 3. lapon p. o. ezzel fejezi be magyarazatát „következett az ember társulati együttélésében az
Egyháxjogtan,
különös tekintettel a magyar prot. egyház abstractiók korszaka. ®)
jogi viszonyaira. Irta Kovács
Albert.
Budapest, 1878.
A jog és az állam fogalmát zavaros rövidséggel és
kikapkodva adja Pauler, Suhayda, Holtzendorf, Kőnek,
Kiadja a „Magyarországi Protestáns Egylet'1.
Nincs tudomány, melynek bővebb és kiválóbb Warnkönig és mások után. Az államra vonatkozó
irodalma volna, mint az egyházjognak. A legrégibb idők- magyarazataiban következő eredményekhez jut: I. az
től kezdve le egészen mai napig egyháziak és világiak állam a társadalmi együttélés intézménye, 2. a külső
jelesei, mind foglalkoztak vagy foglalkoznak az egyház- rend és törvényszerűség intézménye, 3. a földi hatalom
intézménye, 4. az emberi jogok intézménye, 5. a közjólét
zal is és a joggal is.
intézménye, 6. a szellemi és erkölcsi fejlődés intézMagyar nyelven szintén annyi jeles művelője akadt
ménye.
az egyházjogtannak, hogy a ki e tekintetben ujat vagy
A vallás eredetéről, fejlődéséről szólván, azt állítja K.
jobbat akar irni: ugyancsak csavarja fel az eszét; mert
(18. 1.), hogy minden népnek vallása minden időben
nagyba fog.
összhangzásban állott annak összes akkori művelődéséKőnek, Hoffmann, Lakits, Krajtsik, Brezanócy,
vel — • talán műveltségével vagy művelődésre való torePorubszki, Bozóki, Csiky, Urbanec, Udvardy, Sólyomkedésével? — de még igy sem igaz ; a rómaiak vallása
Fekete, Markovics, Kovács, Szeredy, Szvorényi, Szűcs,
például sehogy sem állott összhangzásban egész a kereszKerkápolyi, Révész, Salamon, Dózsa, Kolozsvári, Papptyénség felvételéig azzal a műveltséggel, melyben ők
Szilágyi, Schaguna, és sok-sok más magyar ember, egyfénylettek.
házi- és jogi folyóiratokban, annyit és oly szőrszalhasoA vallás, mint közönségesen tudva van, a hany
gatva jegyeztek mar össze az egyhazjogról; törvények
ember csaknem annyiféle levén : sokkal inkább volt
és törvényes rendeletek, annyit intézték szabályozták
mindig és sokkal inkább ma is egyénies, privát nézetennek anyagát; ügyes és nem ügyes commentatorok,
és felfogásból eredő, mint a művelődésnek olyan ikerkisebb-nagyobb értelem- és szorgalommal, annyit magyarazgatták ennek elveit, hogy ezek tekintetében is alig testvére, a milyennek azt Kovács A. állítja.
A vallás akkor is, mikor tárgyakat, akkor is mikor
vetekedik vele más tudományág.
erőket és akkor is, mikor szellemeket imádták az emberek,
Önkénytelenül is felmerül tehát a kérdés, hogy a bizonyos képzeleten alapult; a művelődés pedig reális, kézzel
Kőnek és Szeredy nagyterjedelmű munkai mellett, meg fogható tényekben nyilvánul. A nép nem is sokat törődik
a Kovács Ferenc és Kolozsváry Sándor, prot. egyházi a képzeletekkel, hiszi és vallja azt, a mire megtanítottak,
viszonyainkat bőven tárgyaló alapos munkái mellett : a mit ősei is hittek s hogy e tekintetben változás vagy
volt-e, illetőleg van-e szükség a Kovács Albert nagy
módosítás álljon elő hitében és ^vallásában, nem annyira
könyvére ? Es ha van rá szükség : megfelel-e az a kívánalés nemcsak művelődés, mint sokkal inkább egyeseknek
maknak ; hézagpótló munka-e az vagy sem?
apostolsaga kellett; mint például a magyarokra nézve
E kérdésekre végül megfelelünk. Előbb nézzük at Istváné.
a szóban forgó és kezünk ügyében lévő munkát.
Az már bizonyos, a mit K. könyvében (20. 1.)
A könyv (pedig úgy tetszik, hogy tankönyv akar mond, hogy a vallás is ala van vetve a szellem atalanos
lenni) mentegetődzéssel van kezdve. Kovács először is és fokozatos fejlődési törvényének ; de hogy a szellemi és
azt jelenti ki, hogy lehet, mikép e könyvben a theologu- vallasi fejlődés minden népnél karöltve haladott vagy
sok és a jogászok is talalnak magokra nézve felesleges dol- haladna előre: az még bebizonyulva, annyival inkább
gokat, melyeket már előtanulmányaikból ismernek; de bebizonyítva nincs.
hát az nem haszontalan azért e helyen, mert ehez a
A keresztyén vallás és egyház fogalmat igy hatatudományhoz tartozik stb.
rozza meg: „A keresztyénség a Jézus altal alapított
De hát. miért mindezt elmondani és vele az időt absolut és universalis vallás-erkölcsi életelv ; a keresztyén
és papirost tölteni ?
egyház pedig ezen életelv külső szerveinek összege.® Hogy
lyok, kivált papok, tanítók árváira s unokáira legyünk
tekintettel, mert ezek kétszeresen érzik árvaságuk égető
fajdalmait. Minden hű munkás megérdemli a maga jutalmát. Ha ezt az árvaház meg fogja;adni, az úr szőlőjének nem
egy szegény munkása nyugodtabban fogja lehajtani faradt fejét, mint a hogy azt eddig tehette.

KÖNYVISMERTETÉS.

ez nehézkes, szőtt-font meghatározás, azt, gondolom, nem
szükséges bizonyitni s hogy mind az, a mit azért mond
el, hogy ezt a zavaros conclusiot lehozhassa, sem nem
uj, sem nem az egyházjog keretébe való. A dogmaban,
ott el lehetne mondani ; sőt lehet, hogy valamelyikben
el is van mondva s ide csak átszivárgás utján jutott. Jó,
hogy szerző utal Baur és Hase azon műveire, melyek
a Prot. Theol. könyvtár 1874-iki folyamában megjelentek ; legalább tudjuk, hogy honnan vannak ezek a
kemény elvek.
Az egyházjogról értekezve igy szól: »Hazánk közel
múltjában a prot. egyházban századok alatt kifejlett és
megszilárdult szabadabb jogelvek és intézmények elhatározó befolyással voltak az állami rendi alkotmány
átalakítására (ez igaz) ; ellenben a közel jövőben valószínűleg a prot. egyház lesz elfogadni kénytelen az államban az óta létrejött magasabb jogfej lést/ (Ez már nem
igaz.)
Különben is tankönyvben ilyen privát véleményeket, ilyen sejtelmeket nyilvánítani nem tartom sem
helyesnek, sem odavalónak.
Szépen irja a prot. egyházjogának megismertetése
előtt álló nagy és számos akadályokat ; csakhogy ennél
is, mint rendesen, ugy ellapul, ugy szétárad, hogy
tárcacikket vélünk olvasni.
A bibliai egyházszervezet következtetése és bizony itgatása nagyon szentirásos ; 9—10. lap csupa görög
szavak és szentirásbeli helyek idézéséből áll.
A mi már az egyházjogtan irodalmát illeti, alljanak
itt derék egyházi írónknak Révész Imrének a »Magyar
protestáns egyházi és iskolai Figyelmezőc< 1878-ik évi XI.
és XII. füzetében tett futólagos megjegyzései.
»Kezembe vévén a kivált korunkban rendkívül
érdekesnek lenni ígérkező müvet, első tüzetes pillantásom,
a 43-ik lapon kezdődő 9-ik §-ra esett: Az egylidzjogtan
irodalma.
Szerző mindjárt kezdetén e §-nak azt mondja: »Az
egyházjogtannak igen gazdag irodalma van mindenik
nemzet és felekezet körében, annyira, hogy még a legnevezetesebb művek közül is, csak néhányat nevezhetünk
itt meg. Ellenben igyekszünk a mennyire módunkban
áll, kimerítő jegyzékét adni a magyar katholikus egyházjogtani irodalom magyar nyelvű termékeinek és a
magyar protestáns egyházjogi irodalom összes termékeinek, bármiféle nyelven jelentek meg s bármilyen jelentéktelen kis gyűjtemények vagy értekezésele legyenek."
Igen szép és nagy igéret az, a melyet szerző az
idézett sorok végpontjaiban tesz ; különben méltán is várhatjuk nemcsak hangoztatását, de tényleges beváltását
is az ily Ígéretnek, oly protestáns főiskolai tanártól, a
ki Pesten, az ország-világ legjelesebb magyar ügyi könyvtáraink tövében él. Oh, de fájdalom! első tekintetre
láthatjuk, hogy a szerző által közlött sorozat, nemcsak
amaz igéret beváltásának egyátalában nem tartható, de
átalában rendkívül hiányos és iszonyú tökéletlen.

Mindjárt legelői emliti a komjáti és Geleji Katonaféle kánonokat, de a különböző kiadások tartozott részletes elsorolasa nélkül; az 1567-ik évi debreceni zsinat
rendszeres és terjedelmes törvénykönyvéről, — a mely mint
ilyen első a magyar reformált egyhazban s Articuli
Majores néven szokott említtetni s minden kanonok közt
legtöbb ideig volt gyakorlatban a tiszántúli ref. egyházkerületben, — egy igével sem emlékszik. Nem emliti a
hercegszőllősi s a Beythe-féle, valamint a
BorsodGömórés i/owí-megyei törvénycikkeket sem s mélyen hallgat
a Zoványi-féle önálló kánonos könyvről is, a melyhez
különösen a Szilágyság egyidőben erősen ragaszkodott.
Megyesi Pálnak az Igazgató presbyterekről irott s 1650-ben
megjelent terjedelmes és igen érdekes müve, valamint
több magyaroknak és külföldieknek hazánkra vonatkozó ily tárgyú művei ezen időtájból, ő előtte még
mind nem létezők. Az 1790—1. nagyfontosságú időszakban igen számos és jeles művek jelentek meg a magy.
prot. egyházjogra vonatkozólag is; mint p. o. a többek közt : Praeliminarien zu einer hist. krit. Untersuchung über die Rechte und Ereyheiten der prot. Kirche
in Ungarn; Succincta deductio jurium et gravaminum
evang.; Brevis et sincera deductio status religionis
evangelicorum; Jura quibus evang. in Regno llung.
religio nititur stb. stb. Ilyeneket a kormány tankönyvében is láthatott volna szerző néhányat. De hát
a kormány Eherecht-jét miért nem emliti, holott ennél
jobb és kimerítőbb házassági jogtan, a magy. prot.
egyházra nézve, mai napig sem létezik ? Eáy András
Oramutató-')át s Péterfy Albertnek arra irott művét, a
melyek igen érdekes egyházjogi fejtegetéseket is tartalmaznak, fel sem említi. Az úgynevezett Entwurfos és
Patenses korból Chalupka, Hornyánszki, Székács (Igénytelen vélemények stb., melyet Hunfalvy J. németre is
lefordított), ifj. Szeberényi János, Ballagi, báró Prónay
stb. műveit teljességgel nem ösmeri. A kéziratban levő
egyházjogi művek közül többekről, mint p. o. a Buday
Ezsaiáséról és a Crudi Dánieléről nem tud semmit,
holott ezek, mind voltak ösmertetve már nyilvános irodalmi téren is. Kövi Sándort, Pataknak rég elhunyt
híres jogtanárát Kövi Eleknek írja. Ily, sőt még ennél
nagyobb gyarlóságok is elég gyakran fordulnak elő az
általa közlött bibliographiai pontokban is. így például
az 1
595-ben megjelent Felsőmagyarországi artikulusokat egyenesen ágostai hitvallásuaknak irja, holott valódi
reformátusok, amint ez már több évvel ezelőtt irodalmi
téren nyilván ki vala mutatva. Hát arra a nyomorúságra
vagy megfoghatatlan cynismusra mit mondjon az ember, hogy a külföldről világhírű egyházjogi műveket, a
melyeknek az ujabb időkig ujabb meg ujabb kiadásaik
vannak, régi elavult kiadásokban sorol fel .?<<
Azért másoltam le szórul-szóra Révész megjegyzéseit, mert azok valóban igazak, sőt még merőbben is
igazak ; mert nincs szó Kovács könyvében az ilyen közönségesen ismert művekről sem, mint p. o. :
1791-ik évben Budán tartott nemzeti zsinatban

hozott egyházi kanonok. Fordította Z(sarna)y. Sáros- még az anyagnak ideillesztése : az tagadhatatlanul bizopatak, 1860.
nyos gyakorlottsággal, a dolgoknak mélyebb ismeretével
Vallás- és házasságügyi törvények Magyarorszagon. történt. Kovacsnak — úgy látszik — ez az eleme. Ő a
Eredeti hivatalos kiadások utan egybeilleszti Enyváry
protestáns egyház történelmét, alkotmányának fejlődését
Péter. 1873. Budapest.
nagy gonddal és hosszas időn at tanulmányozta. Könyvének ez a része magyar nyelven párja nélkül áll és a
A házassági jog. Dr. Singer Ignác. 1874. Budapest.
Minden kár nélkül felemlíthető lett volna itt , A prot. egyházszervezet körüli vajúdásnak ezen korában
protestantismus harca az ultramontanismus ellen. Be- kiváló figyelemre méltó eszmékkel teljes.
mutatva Ballagi Mór által* stb.
Az egyház és állam közötti viszonyt egész odaadásA kéziratban lévő s róm. kath. egyházjogra vo- sal s apró részletességgel tárgyalja. A pápa világi hanatkozó munkák közt batran felemlíthetők lettek volna talmának megdőlését például, így adja elő: } A római
Simonehic Ince munkálatai, melyeket Ivrinfí (Jancsik) Ede polgárok, mint szabaditókat, örömriadallal fogadták a
még 18$ 7-ben ismertetett. Szóval a ki olyat mer kikiátkozott király (Victor Em.) hadait. Néhány nap múlva
nyomtatni, hogy ő minden legkisebb gyűjteményt vagy
megszavaztatták a népet, hogy akar-e az uj olasz királyértekezést fel fog tüntetni, az járjon utána az irodalmi sághoz csatlakozni, vagy nem ? Róma városában 40.785
termékeknek igazán.
I »igen* mellett 46-án szavaztak ^nem*-mel, s az egész
Kovács igazi elemébe könyvének első részénél jő,
uj hódítmányban 133.681 igenlő szavazatra 1507 tagadó
ahol , A z egyház jogi viszonyainak történelmi fejlődésé- esett Ezzel véget ért a pápa világi uralma, a pápa a
ről* szól. Ez a része az könyvének, melyről elmond- világ urából ismét egyik keresztyén felekezet főpapható, hogy sikerült.
jává lett. A történelemnek sajátszerű, bár véletlen jáAz egyházszervezkedés legelső kezdeteitől egész téka, hogy a katholicus eszme világtörténelmi fejlődéaz egyházi hatalom fénykoráig (1300-ig) s innen az egy- sének három oldala közül kettő épen akkor érte el végső
házi hatalom elleni visszahatásnak és papi romlottságnak tökélyét (1870. jul. 18.), mikor a harmadik a tetőpontfeltüntetése mellett annyi magyarázat és lelkiismeretes ról már régen alászálló útjában a bukás utolsó kataszkutatason alapuló ismertetések közt vezeti el az olvasót trófájan ment keresztül. (1870. sept. 20.)*
egész a reformációig, mint senki más ő rajta kivül.
Ez az első szakasz a könyvben az 50-ik laptól
Kár, hogy adatai nem mindig megbízhatók, s hogy
egész a 249-ikig tart; tehát a 674. lapra terjedő egész
gyakorta engedi magát kalandozásokra. Ezek a kalankönyvnek csaknem egy harmadát teszi.
dozások annyira átvonulnak egész könyvén, hogy vasA második rész „az egyházjog forrásait(< tárgyalja
kossá is épen ezek teszik azt. Hogy csak egy pár példát
kezdettől előbb a reformációig, azután innen a jelenhozzak fel: a 76-ik lapon egész az unalomig hű és
í korig. Ez már egy rövidke s ujat alig tartalmazó rész.
hosszú fordításban adja a 344-iki sardicai zsinatról négy
Mindaz, a mit Kovács az apostoli constitutiok és kánovagy öt püspöknek az iránti felszólalását, hogy a nyu
nokról, Pseudo-Isidorról, Gratian gyűjteményéről, IX.
gati egyházban a püspökök felett a legfőbb bírói hatalGergely decretalisairól, a Liber-sextusról s több efféléről
mat a római püspök nyerje el. Gaudientius és Osius
mond, bőven és jól elő van adva akar Kőnek-, akár
püspököknek vgyanazonos lényegtelen felszólalásait nem
Szeredy-, akár Hoffmann-, akár Bozóki-, akár Kovács
unja végig lemásolni és közleni.
Ferencnél.
Várday Pal levelét (136. lap.) egészen kiirja SzaNémi lendületes előadás és önálló felfogás látszik e
layból. Luther ismeretes tételeiből négyet is elsorolrész második szakaszánál, a hol a magyar protestáns
gat stb.
egyházjog forrásait csoportosítja. Átalaban nem hiaba
Mond olyat is (81. 1.), hogy j,a világiaknak az
írta könyvének címéül, hogy , különös tekintettel a maegyházi ügyekre való minden befolyása megszűnta
mi
gyar protestáns egyház jogi viszonyaira;* mert ezt az
nem áll.
egész művön keresztül derekasan beváltja.
Sokat emlegeti e rész ben a souverain szót s daE részen mintegy átsikolván tüzetesebben lat hozzá
cára annak, hogy minden aprócseprő dolgot végehossza
a
harmadik,
„az egyház alkotmányát* targyazó rész lenélkül magyarázgat, ezt elfelejti megértetni a tanulóval.
írásához.
Itt
már
ismét bő olvasottság és komoly tanulDe ezek és az ezekhez hasonló kicsinyes hibák
szépen elmosódnak azon kiváló előnyök mellett, melyek mány nyomai látszanak.
Először annak rendi szerint, a katholikus egyház
megvannak a munkában kivált a reformációtól jelenig
akotmányáról
szól s azt öt fejezeten át: a pápa-, a tatartó egyházjogi fejlődés előtüntetésével.
Előbb bemutatja a külföldi protestáns egyházalkot- nítói hatalom-, a joghatósági hatalom-, a rendi hatalom-,
mány fejlődését, azutan tér a magyar protestáns egyház s az egyház és állam közötti viszony címei alatt állítja
alkotmányára ; ennek hullámzását négy keretben állítja elénk. elénk; i-ször : a bécsi békéig ; 2-szor : a szatmári békéig ;
Szinte rosszul esik a figyelmes olvasónak, mikor
3-szor : a II. József-féle türelmi rendelet kiadásaig ; 4-szer : be kell látnia, hogy annak a könyvnek irója folyvást
ettől a jelenig. Már maga ez a csoportosítás ügyes, hat polemizál a katholikusokkal ; hogy mindjárt-mindjárt ki-

lódul beszédjéből az a lóláb, mely elárulja a m/akas
kálvinistát. Az természetes, hogy a protestáns egyházi
intézményeket nagyobb előszeretettel, több utánjárással,
nagyobb kiemeléssel adja elő, mert mindenkinek maga
felé hajlik a keze, s mert ezt teszik velünk szemben a
róm. kath. irók is; de gyűlölködni vagy legalább is
rugdalózni egy ilyen szakszerű nagy műben nem illik,
nem való.
Mutatok fel a könyv e részéből idézeteket, melyek
meg fognak győzni a fennebbiekről másokat is úgy, mint
meggyőztek engem.
Azt irja Kovács a katholikus egyházról (296. 1.) :
„Inkább szereti egyénekre ruházni a jogokat, mint testületekre. * Hát ez nem bizonyos, csak úgy látszik ; de még
elcsúsznék a többi expectoratió mellett, ha ilyen paszszusai is nem volnának: „sőt a katholikus világ nagy
bámulatára, napjainkban is (1879.) megértünk Magyarországban egy olyan kath. congressust, hol a papok és
világiak, a nép által választva, együtt tanácskoztak az
egyház ügyei fölött.® (298.)
Az egyház és állam közötti viszonyról beszélve,
megint igy fakadozik K. : „az egyház, különösen a
kath. egyház és az állam a kérdést merőben ellentétes
szempontból tekintik, nagy mértékben befoly bizonyos
elterjedt államtani doctrinarismus (!?), mely egy olyan elvet,
talán valami varázsigét remél feltalálhatni, a melylyel
mindenik államban, mindenik egyházzal szemben, minden kérdést, minden nehézség nélkül meg lehet oldani, a
mely előtt az esztergomi érsek is csak úgy meg fog
hajolni, mint a zsidó rabbi.® Erre aztán jól lefordít egy
darabot Zeller „Staat und Kirche* című művéből. (320 1.)
Azokat az államférfiakat, a kik az egyhazat magántársulatnak tartják és nem akarnak ismerni állami szempontból papot és világit, esztergomi és debreceni püspököt, magyar és rác vallást, hanem csak állampolgárt:
liberális theoreticusoknak nevezi, kik előtt az egyház virágzása vagy feloszlása ép oly közönyös, mint egy falusi casinóé, a tudományuk meg » közönyösség! theoria."
(Vége következik.)

Viski K.

Bálint.

BELFÖLD.
A dunántúli ref. e. kerület közgyűlése.
(Folytatás).

A püspöki jelentés szerint kegyadományok, ajándékok s alapítványok tétettek a b.-somogyi egyházmegyében 80 frt, drégelypalánkiban 110 frt, komaromiban
10270 frt, mezőföldiben 1069 frt, őrségiben 90 trt, pápaiban 4391 frt, tataiban 798 frt, veszprémiben 3691
frt 80 kr., összesen 20499 frt 77 kr. Szeretetadományainak jegyzékét csak a mezőföldi egyházmegye és a
komáromi egyház küldötte be, a szegedi ref. egyház
felsegitéséhez járult amaz 336 frt 50 kr, emez 180 frt

!

80 krral; a többi egyh.megyékből tudósítás nem érkezett. Összevéve a jelentésben feltüntetett építkezési,
kegyadomanyi, alapítványi stb. mennyiségeket, a főösszeg 83258 frt. 58 kr.
Ha meggondoljuk, hogy a dunántúli ref. egyházkerület e haza nem legtermékenyebb vidékére esik ; továbbá
hogy ennek területén hitfelekezetünkhöz tartozó nagy
birtokosok, sem nagy népességű s városi gyülekezetek
nincsenek, és hogy az a nép, melynek kezei a fentebbi
összeget áldozatul hozták, még ezeken fölül fizeti lelkészét és tanítóját ; hordozza egyházi közigazgatásának,
templomanak, épületeinek, alsóbb és felsőbb iskolainak
terheit; hazájának, községének mint bárki adózik, míg
távol lakó testvéreihez a szeretet adományait küldi,
addig helybeni koldusait, nyomorultjait tartja : nem kell
ezen nép jó szíve és közügy iránti szeretete előtt
meghajolnunk ? s lehet-e vallástalansága felett panaszkodnunk ?
I .elkészértekezletek, úgy mondja a jelentés, tartatnak a b.-somogyi, tatai, veszprémi egyh. megyékben,
nincsenek a drégelypalanki, őrségi, papai és mezőföldiben ; ez utóbbiban meg lett kisérlve, de a 22 meghívott lelkész közül, a kitűzött napon és helyen megjelent 4 lelkész ; a barsi egyh. megyéről e tekintetben hallgat
a jelentés.
Sok fényoldalai vannak még ezen hivatalos jelentésnek, de ha azokat mind felsorolni akarnám, félő, hogy
e lapok tisztelt olvasóinak türelmével kellene visszaélnem. Ue azt még sem mellőzhetjük, hogy van könyvtara a drégelypalánki, komáromi és mezőföldi e. h. megyéknek, mely utóbbi annak gyarapítására évenkint
100 frtot fordít, és hogy a b.-somogyi egyházmegye irattárának rendezésével erélyesen foglalatoskodik. Egyh.
kerületünk elhunyt kozférfiainak megemlítésével végződik a jelentés.
Délután a bizottságok folytatták munkáikat; de
e napról még megemlítjük, hogy a vizsgázott és felszentelt ifjú lelkészek tudományos képzettségeikről tanúskodó osztalyzat, elég-e 11 fölül egyiknél sem emelkedett. Pedig, hogy ezen osztályzat alá, míg fölfelé
semmi sem fér, addig lefelé mennyi alacsusztatható,
azt az életből igen ismerjük.
A gyűlés harmadik napját, ha szabad őszintéknek lenni, mérges napnak nevezhetjük kerületünk életéből ; egymást érték zöld asztalunkon a pattogó bombák. Legelsőben is lökést kapott a számvevőség hajója,
a számvételről szóló jelentés némely hibás tételei miatt;
a rázkódás azonban, mely e jelenetből kifejlett, egy
kis tengeri betegség után lecsillapult. De csakhamar
a mult gyűlés jegyzőkönyvében, némely esperes urakra
jelentéseik be nem adásaért szabott 20—20 forintos
büntetés vert porfelleget. Esperes urak bebizonyítván
azt, hogy a rohamosan és sokszor időközben érkező
tárgyakra, a csak félévenként tartható e. megyei gyűlések miatt, lehetetlen a kitűzött időre válaszolni : a gyűlés
1 feje fölül ez a porfelleg is elvonult ; hanem hogy azu40

tán egyházkerületünk élettüköréről, a történet portörlője, ama felleg nyomait mikor háritandja el ? az más
kérdés. Most ismét édes anyánkra, a pápai főiskolára
került a sor, egy szálka miatt, mely többek szemét
szúrta. Nem volt még elég, hogy a vizsgákról tett jelentés színezése a jobb sorsra érdemes 7 és 8 gymnasiális osztályt befeketítette: panasz emelkedett a főiskolában szokásos privát tanítás ellen, mint a mely a
szülőkre nézve költséges, a tudományos haladásra
nézve károsnak jeleztetett. Ezt nyomban követte egy
tanár úr nevének felemlítése, azért, mert az illető, gazdálkodási hevében, állítólag vétett az ó testamentom
ezen szavai ellen : s semmi dolgot — akkor - - ne tégy, se te,
se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod,
és semmi barmod, se a te jövevényed", azaz ünnepet
rontott Barsmegyében. Mindegyik panaszra nézve elrendeltetett a vizsgálat. Nyomott kedély s szorult lélekzettel hallgatta a gyűlés nagy része ezen dolgokat;
érezni látszott, hogy ha csakugyan léteznek ezen bajok,
más útja volna az orvoslásnak, az ilyen medicina veszélyesebb a betegségnél, ezt gyógyítani lehet, de a
főiskola publice megingatott hitelét, készpénz gyanánt
fogadja a közvélemény s manet alta mente repositum.
Igen sok arc a jelen volt főiskolai gondnok úr felé
fordult, hogy miért nem hallatja szavát, s palinurusi bölcseséggel vonná ki ezen ügyeket, mint körébe tartozókat, a tárgyalás alól, vagy mint egy Neptun parancsolná tridensével nyugágyaikba az emelkedő habokat.
Délután a bizottságok folytatták munkáikat. Ezen
bizottsági munkálatok felvételére szenteltetett a következő nap.
Legelőször felolvastatott a vall. és közokt. miniszter
úr által a ház asztalára letett gymnasialis és reáliskolai
tanításra vonatkozó materialis törvényjavaslat átnézésére
kinevezett bizottság jelentése. A küldöttség becsülettel
megfelelt feladatának, nem állapodik meg az opponálás
s rekrimináció terén, hanem kész dolgozattal áll elő,
átalakította a törvény minden egyes §-át, úgy a mint
annak országos törvénycikkbe fogódzva s autonomiánk
szempontjából lennie kellene, s miként hazánk tudományokban emelkedhetésének szabadsága is követeli. Nem
törekszik status lenni in statu, de a kormány minden
lében kanál lenni akaró politikáját elveti. Gondoskodva
lett, hogy e bizottság műve minél szélesebb körben
megismertessék.
Ezután szőnyegre került az e. t. ü. bizottság albizottsága által elég buzgalommal kidolgozott 8 és 9
osztályú gymnasiumi tanterv felett véleményező bizottság jelentése. A kilenc osztályú gymnasiumi tanterv
indokolásának lélek- és neveléstani magvas és világos
érvei, a nagyszerű okok és győző tételek, továbbá
az organikus rendszer, mely e mű mindegyik izét összefüzé s egy egészszé alkotja a benne élő szellemet, s mely
a szakaszok mély át meg átgondoltságáról tanúskodik :
annyira megnyerte mind a bizottság inind a közgyűlés
minden egyes tagjának osztatlan helyeslését, hogy a 9
Oí.

osztályú gymnasium elfogadása általános egyetértéssel
kimondatott. Sőt, hogy ne legyen véka alá rejtett igazság ez az ügy, azután megbízva abban, hogy a jobbnak győzni kell s a szellem hatalma az a mi meghódítja a világot : közgyűlésünk a 9 osztályú gymnasium
tantervét az általa tett csekély módosításokkal kinyomatni, s az országgyűlés tagjai közt szétosztatni hatarozta.
Nagy és súlyos észrevételek gördíttettek a Molnár
Aladár-féle szabályzat ellen, azonban az, valamint az
egyházkerületünk által munkába vett népiskolai tanterv
is az elébb említett két fontos ügy mellett és után
nyomatekosságából sokat vesztett.
( V é g e következik.)

Kis

Gábor.

Három konventi ügyben
legújabban tett lépések s ezek

eredményei.

Vay Miklós báró a főrendiház máj. 7-iki ülésében
az államsegélyből levont 5 3/0-nak ismét folyóvá tétele,
úgy szintén a katonák lelki gondozása tárgyában a következő beszédeket mondá :
I. „Nem fogja senki kétségbe vonhatni, miszerint az
által, hogy a protestánsok az államnak legkisebb anyagi
segélye nélkül, saját erejökből tartanak fen az orszagban létező 148 gymnasiumból — az unitáriusokéit is
beleértve — 59-et, ezen kivül a reformátusok innen s
túl a Királyhágón 9, az ágostaiak pedig 5 főtanodat,
összesen tehát 73 felsőbb tanintézetet, hogy mondom a
nevezett hitfelekezeteknek ezen áldozatkészségük által
tetemesen csökken az állami költségvetésnek, a vallásés közoktatási minisztérium részéről előnkbe terjesztett,
s általunk vizsgálat alá vett budgetje.
Meddig fog az állam ezen megtakarításnak ily
nagy mérvben örvendhetni, és a protestáns felekezetek
nélkülözhetni az ország segélyét, részben attól is függ,
milyen lesz kimenetelök az épen jelenleg Damokles
kardjaként fejünk felett lebegő, a gymnasiumi s reáliskolái oktatásról szóló törvényjavaslat tárgyában megindult tanácskozásoknak.
Azért is, erről már ma szólani akarni, idő előtti
dolog lenne s — a mint hogy ezt tenni nekem sincsen
szándékomban, — kérésem mindössze is az épen felolvasott 6-ik sz. alatti pontra vonatkozik.
Tudva lehet ugyanis a m. főrendek előtt, hogy
1868-ban a hazai különböző hitfelekezeteknek az ez időt
megelőzött absolut kormány példájára egyházi célokra
egy bizonyos összeg engedélyeztetett ; ebből a helvét
hitvallású evang. egyház öt kerületére 65000 frt jutott;
hogy ez Összeg, a nevezett egyház szükségeihez s azon
áldozatokhoz mérve, melyeket az évenként saját erszényéből ekklézsiainak, tanintézeteink hoz s közvetve az egész
nemzet culturalis céljainak előmozdítására fordít, inkább
csak a könyöradomany szinét viseli magán, mindenki
be fogja ismerni; azonban szegénységünk érzetében a

csekélységet is köszönettel fogadtuk s ma sem célom,
annak egy vagy más cím alatt elébb-utöbb különben is
okvetlenül bekövetkezendő felemelését, így melleslegesen szorgalmazni, hanem csak azt kérem, hogy a
fent jelzett csekély összeg allíttassék vissza eredeti
mennyiségére s ne vonassék abból le, mint 1877 óta
s jelenleg is történt, évenként 5% minden 100 frt utan,
mi altal az előttünk fekvő kimutatás tanusaga szerént
e levonás folytan ma nem részesülnénk már 61750 ftnyi I
összegnél többen.
E tárgyban mindjárt az első levonás utan egyenkint remonstraltak superintendentiaink az illető minisztériumnál ; hasonlót tett későbben egyetemes conventiink s
folyamodását, a kormány altal meg nem hallgattatván,
magahoz a képviselőházhoz intézte ; minő eredménynyel,
ezen targyalas alatt levő 6-ik szám mutatja, mely a
harmas bizottság előtt is szóba hozatván általam, ott
azon felvilágosítást nyertem, miszerint ezen levonás nem
valami rossz szándékból, hanem csupán megtakarítas
címén történt. Nem akarom vizsgálni, ha váljon méltanyos-e, hogy mig egy oldalról a hasonló célokra fordíttatni határozott sokkal nagyobb összegek érintetlenül
hagyattak, épen szegény, gyakran nyomorral küzdő
egyházaink, lelkészeink, tanítóink, ezek özvegyei s árvái
rövidíttessenek meg ily érzékeny módon ; — mert hiszen
hogy ezek részesülnek leginkább ama pár ezernyi államsegélyben, köztudomású lehet ; — a m. főrendek bölcseségére bizom annak is megítélését, ha váljon ezen
nagy részt megannyi Ínségesektől elvont fillérek megtakarítása, fölér-e azon erkölcsi veszteséggel, mely az
ilyetén szűkkeblű eljárás miatt a kormány iránti bizalom
csökkenésében találja keserű kifejezését.
De meg ki biztosít bennünket róla, hogy a mostani
5 szaztoli levonást, még nagyobbak nem fogjak követni
s későbbi ministeriumok nem fogják-e mindaddig lejebb
s lejebb apasztani s más célokra fordítani e segélyezési
összeget, míg az végre reánk nézve egészen elenyészik.
Aztán van a dolognak még egy oldala, melyet
érintetlenül nem hagyhatok; lehetetlen ugyanis be nem
látni, hogy mennyire kívánatos lenne mind a két részre,
ha az elmúlt időkből öröklött s azoknak reánk protestánsokra vonatkazó eseményeiből könnyen kimagyarázható hagyományos hidegséget, bizalmatlanságot, gyanakodást minden ellen, a mi a kormánytól jön, ki lehetne
a protestánsok kebeléből oltani s meggyőzni őket a felől,
hogy a parlamentaris uj aera reájok is ki kívánja terjeszteni jótékony hatását s nem csak lehetetlenné teszi
hajdani üldöztetések ismétlését, illetőleg folytatását, sőt
ma már saját érdekében is kész az allani jólétüket, felvirágzásokat elémozditani, a mi azonban csak oly módon érhető el, ha tettleg bizonyul be az allamnak
ezentúli, ez ideig, valljuk be, igazán inkább csak papiroson
maradott jó indulata. Mar pedig hogy az olyatén kíméletlen eljárás, mint a melyről most szólok, nem látszik e
törekvésre mutatni, nem igényel hosszas magyarázatot.
Miután tehát mi protestánsok különben is eleget

áldozunk magunk erejéből egyházunknak s tanintézetinknek, miután száz meg száz ezreit vettük azon terheknek magunkra, melyeket különben az államnak kellene
viselnie, miután az érintett levonást leginkább azok sinlik, kiknek az által, mondhatnám, a kenyér vétetik ki szájukból, — s végre miután nem lehet az országnak érdekében, hogy három millió lakosa kétségeskedhessék az
allamnak irántuk való jó indulataba, az ilyetén fukar rendelkezések pedig okvetlenül ezt eredményezik, kérem a
többször említett államsegélyt eredeti épségében fentartatni.*
II. „Az igazságügyi miniszter úrhoz bátorkodom, budgetjének épen felolvasott pontjara vonatkozólag egy kérdést, illetőleg kérést intézni :
Időnként több oldalról merülnek fel panaszok az
iratit, hogy az itt elősorolt országos fegyintézeteknél
nagyon rosszul, sőt több helyeken épen nincsen a protestánsok, legalabb a református fegyencek vallásos
oktatásáról s egyéb hitökre vonatkozó egyházi teendőkről gondoskodva. Megszerzém magamnak az egész országból az e panaszokra vonatkozó hiteles adatokat s
ezeket felírásom kíséretében, hitfeleim megbízásából
még a m. september hóban felterjesztém orvoslás végett
a magyar igazságügyi ministerium elibe.
Ezen adatokból az derült ki, hogy ncmely intézeteknél egészen eltöröltettek az annak előtte létezett lelkészi állomások, másutt a régi dijjak vagy egészen
eltöröltettek, vagy annyira leszállítattak, hogy azok a lelkészeknek, kik több esetekben távol helyekről kénytelenek a fogházakhoz utazni, még csak uti költségeiket sem
fedezik ; a mint hogy innen aztán a lelkészek s allamhivatalnokok között sok kellemetlenségek s félreértések
származtak, s maga a főcél, úgy mint a fegyencek oktatása is vagy egészen elmaradt vagy lehető leghanyagabbbul
eszközöltetett.
Miután tehát feliratunkra mind ez ideig valaszt nem
nyertünk, bátorkodom kérdeni, történt-e annak folytan
valami intézkedés ? — mert azt hiszem, hogy az államnak,
a hazai társadalomnak érdeke azt kívánja, hogy a fegyencek minden felekezeti különbség nélkül nyerjenek
vallásos oktatást s részesülhessenek a vallas vigasztalasaban/
Amint magánúton értesültünk, úgy a vallas-, mint
a pénzügyi minister megígérték, hogy az általok 50 0-íil
devalvalt allamsegély a jövő 188 i-iki budgetben minden
levonás nélkül eredeti mennyiségében lesz beállítandó.
Chi vivra, verra. Pauler igazságügyminister úr pedig arról
biztosított, hogy mar is gondoskodott lehetőleg a fegyencek körül foglalkozó protestáns lelkészekről.
A vasárnap megszentelése ügyében pedig a belügyminiszterhez fölterjesztett feliratra Vay Miklós főgondnok úrhoz, következő válasz érkezett : „Nagyméltóságú
baró úr ! A vasarnapok és nagyobb ünnepek első napjainak megünneplése érdekében tett nagybecsű előterjesztése folytán, van szerencsém Nagyméltóságodat tisztelettel értesíteni, miszerint az összes közigazgatasi ha-

tóságok elutasithatlan kötelességei közé tartozik, az 1868.
évi LIII. t. c. 19. §-a alapján az abban megjelölt korlátok között a vasárnapok és ünnepnapok megtartása felett őrködni.
Amennyiben netalan ez érdekben az illető tisztviselők vagy elöljárók részéről a törvényes intézkedések
meg nem tétetnének, ha az ily mulasztások minden
egyes esetben a felebbvaló hatóságoknak feljelentetnek,
a törvény rendeletének mindenkor érvény fog szereztetni. Budapesten, 1880. évi május hó 5-én. Tisza.

A tiszáninnen való ref. egyházkerület
tavaszi közgyűlése.
Egyházkerületünk, régi szokásához képest, ez évben is Miskolcon tartá meg tavaszi közgyűlését, ápril
hó 27—30-ik napjain. Köztiszteletben és szeretetben álló
főgondnokunk, id. b. Vay Miklós úr, gyöngélkedése
miatt nem jelenhetvén meg, helyette a világi elnöki
széket, mint a jelenlevők közt legidősebb segédgondnok,
ifj. b. Vay Miklós úr foglalta el. Kun Bertalan super- !
intendes úr, buzgó imával nyitván meg a gyűlést, mindenek előtt felolvasta szokásos évi jelentését, melyből
örömmel hallottuk, hogy egyházkerületünkben a vallás- és
erkölcsi élet képe megnyugtató ; az egyhazak kebelében
béke, nyugalom és jó rend uralkodik, hiveink áldozatkészsége, a mostoha, sőt némely helyeken egészen nyomasztó anyagi viszonyok dacára is, megtartotta erejét
s nem egy alkalommal egypár szaz forintot meghaladó
összeget is tett le az egyház és tanügy oltarára. Népiskolai allapotaink, többnemű régibb bajokat levén kénytelen leküzdeni, ha nem mindenütt virágzó is, de félreismerhetlen jávulast tüntet fel s e tekintetben különös
dicsérettel emeltett ki a g'ómöri egyházmegye, melynek
példányszeru buzgalmát a királyi tanfelügyelő is elismeréssel tüntette ki évi jelentésében.
Emez évi jelentés után, Kopré Ferenc ur mint
az alsózempléni egyházmegye uj esperese tette le hivatalos esküjét s a gyűlésen jelenlevők szives üdvözlete
közt foglalta el helyét, melyhez, ismervén az uj esperes
ur fáradhatlan buzgalmát, ügyszeretetét és egyházi és
iskolai allapotaink körül szerzett hosszas tapasztalatait,
méltán szép reményeket köt ugy az alsózempléni egyházmegye, mint egyházkerületünk egyeteme is.
Ennek megtörténtével superintendens úr tudatta,
hogy miután a vallás- és közoktatásügyi minisztérium
egy törvényjavaslatot terjesztett be a magyar képviselőház elé a középiskolai oktatás és legfőbb felügyeleti
jog rendezésére vonatkozólag, a magyarországi ref. főgondnokoknak és superintendenseknek, a debreceni konvent hatarozata értelmében, Budapesten össze kellett jönniök, a végett, hogy iskolai autonomiánk megvédésére
minden szükséges lépést megtegyenek s épen e célból, ugyanott tárgyalás alá is vették a törvényjavaslatot s egy emlékiratot készítettek erre vonatkozólag s

azt egy kérvény mellett, már be is adtak a képviselőháznak. Midőn közgyűlésünk e jelentést közhelyesléssel vette
tudomásul, egyszersmind őszinte háláját fejezte ki jegyzőkönyvében a főgondnokoknak és superintendenseknek
azért, a miért e nagyfontosságú és féltett jogainkkal
összefüggő ügy körül oly gyorsan, annyi bölcseséggel
és erélylyel jártak el.
Ugyanezen ügynek alkalmából, egész terjedelmében felolvastatott azon emlékirat, melyet a főgondnokok
és superintendensek e targyban a képviselőházhoz benyújtottak, egyszersmind inditvanyba tétetett, hogy az előttünk fekvő kérdésnek életbevágó volta, az egész középiskolai törvényjavaslaton végig vonuló s önkormányzati
jogunk ellen fordult törekvés, méltán megkívánja azt,
hogy e javaslathoz egyházkerületünk is hozza szóljon,
s részt vévén az e ponton megindult küzdelemben, felírást intézzen az Országgyűlés elé s hasonló eljárásra
hívja fel a többi testvér-egyházkerületekét is. A felolvasott emlékiratot egyházkerületünk örömmel és he
lycslőleg vette tudomásul s a tett indítványt egyhangúlag elfogadvan, az emlékirat, illetőleg kérvény elkészítése végett egy küldöttségét: nevezett ki. Az elfogadott
kérvény, e lapok közlése után, egész terjedelmében ismeretes az olvasó közönség előtt.
Tárgyaltatott az egyes egyházmegyéktől beérkezett
vélemények és észrevételek figyelembevétele mellett, a
Molnár Aladár-féle alkotmány- és iskolaügyi dolgozat.
Egyházkerületünk általában kénytelen volt kimondani,
hogy a tervezet minden irányban oly eszményi, melynek megvalósitasara jelenlegi helyzetünk mellett, nekünk
gondolnunk sem lehet. Ez az oka annak, hogy mélyebbre ható intézkedések ez ügy körül nem is tétettek ;
mindenütt látszott az, mint kénytelen alkudni a jó
szándék és szép terv a helyzet által teremtett és egyhamarjaban le nem győzhető nehézségekkel. Innen van
az is, hogy az egész tervezet módosítását mindenütt a
közvetítés szelleme hatja át s nevezetes függő kérdések
megoldására nézve is a helyi körülmények, a lehetőség
figyelembe való vétele mondatott ki irányadóul.
Felszólíttatván egyházkerületünk arra, hogy az országos tanügyi bizottságba maga részéről is válaszsza
meg a szükséges számú rendes és póttagokat, rendes
tagokul megválasztattak: Hegedűs László, Mocsáry Lajos, Fejes István és Szinyei Gerzson; póttagokul pedig:
Csider Károly, Bernáth Elemér, Terhes Barna és Kérés zy István urak.
Beadattak a néhai Kórössy István, alsózempléni
esperes ur halala által megüresedett egyházi algondnoki hivatal betöltésére elrendelt szavazatok. Azoknak
felbontására és szambavételére egy küldöttség neveztetett ki s ez jelentette, hogy a beérkezett szavazatok
nagyon megoszlanak s a rendszabályaink által kivánt
többséget a jelöltek közül senki sem nyerte el, miért
ujabb szavazásra lesz szükség. Mint legtöbb szavazatot
nyertek, uj szavazásra kitűzettek B.ágay Lajos, alsó-

borsodi esperes és Fejes István, sátoraljaújhelyi lelkész
urak.
Olvastatott az országos tanügyi bizottságnak jegyzőkönyvi átirata, melyben középiskolai tanügyünk allapotanak lehető alapos áttekintése céljából, kezébe szolgaitatni kéri az egyházkerületben levő középiskoláknak
is öt évre terjedő statistikai adatait. Az illető tanintézetek igazgatóságai megbízattak, hogy a kivant adatokat
pontosan állítsák össze s bocsássák rendelkezés alá.
Ugyancsak ezen tanügyi bizottság megküldvén egy példányban az általa készített tanrendre, fegyelmi eljárásra,
tanárképzésre vonatkozó dolgozatokat, azok beható tanulmányozás és véleményezés végett a sárospataki és
miskolci tanari karhoz tétettek at, jelentésük a legközelebbi Sárospatakon tartandó egyházkerületi gyűlésre
váratvan be.
Az egyházkerületi népiskolai tanügyi bizottság hivatásához képest, több rendbeli jóravaló, s tanügyünket
emelő indítványokat tett a tanacskozás asztalara. Ennek
kezdeményezésére hataroztatott el egyebek között, hogy
az egyházlátogatók hasznalatára szánt íven, most már
egy különálló kettős rovat fog nyittatni, annak szigorú
ellenőrzése végett, váljon népiskoláinkban a mi kiadású
könyveink taníttatnak és hasznaltatnak-e ; továbbá menynyiben van keresztül vive azon tanterv, melyet egyházkerületünk a legközelebbi években megállapított és kötelezővé tett; sőt azon tanítókra, kik nem a tantervben
kijelölt könyvet alkalmaznának, 2 frt birság is szabatott. Ha
e szigorú, de a körülmények altal eléggé indokolt határozat pontosan végrehajtatik, szellemi és anyagi haszonnal lehet egyarant összekötve, s különösen nagyban
emelheti a foiskola könyvkiadási üzletét, mely ha lelkes
pártfogókat találna, egy maga is sokat változtatna, a
mostoha idők miatt reá is nehezedő terhek emelésén.
A mult évi szept. 10—13-ik napjain, Debrecenben tartott konvent, az énekügy tárgyában kinevezett
bizottság ajanlatára elhatarozta, hogy az egyházkerületek
hivassanak fel arra, hogy sajat bizottságaik kebeléből
nevezzenek ki tagokat egy központi énekügyi bizottságba
oly módon, hogy egyszersmind azoknak költségei felett
is határozzanak. Egyházkerületünk ezen konventi határozatnak eleget tevén, a központi énekügyi bizottságba
maga részéről tagokul : Szentpéteri Sámuel, Fekete Károly
és Fejes István urakat valasztotta meg.
A mult évi, Sárospatakon tartott nyári közgyűlés határozata szerint, napi rendre lett volna kitűzve a
sárospataki főiskolai pénztárnál megüresedett ellenőri
hivatal betöltése. Minthogy azonban itt a késedelemben
semmi veszély sem rejlik, s az alkalmazandó egyén megválasztása épen gondos széttekintést és megfontolást
igényel, az állomás betöltése jövő közgyűlésünk egyik
tendőjeül tartatott fel.
Néhai Szathmáry Király Pál halálaval az egyházkerületi pénzügyi valasztmány világi elnökségének helye
megüresedvén, ennek betöltéséről is kellett gondoskodni.
Elnökül egyhangúlag Ragályi György, felsőborsodi se-

gédgondnok ur választatott meg , bizonyára mindnyájunknak nagy örömére ; mert a kiváló férfiú méltán
képezi egyházkerületünk dicsekvésének tárgyat, s ügybuzgalomban, áldozatkészségben, igazsagszeretetben, mindenkor példányképül szokott mások előtt járni, s hagyományossá valott róla az a nevezetes adat egyházi életünkben, hogy évtizedek óta tartó egyházi közszolgálatának
ideje alatt, még egyetlen közgyűlésünkről sem maradt
el a legnehezebb körülmények között sem.
Betöltetett a Gyöngyösi Sámuel Tisza-Nanara lett
távozása altal megüresedett egyházkerületi dékáni hivatal is, Kiss Károly, miskolci lelkész választatván meg arra.
Az egyházi felebbezett peres ügyek közül több elvi
fontosságú került eldöntés alá. Legnevezetesebb ezek között, kétségen kivül a miskolci egyház ügye. Miskolcnak
ugyanis, helyváltoztatás altal üresedvén meg egyik papi
állomása, választási törvényeink értelmében, az alsóborsodi egyház kebelében működő lelkészi testület sorai
közül kellett volna papot választania a törvényes határidő lefolyása alatt. Minthogy azonban ezt tenni elmulasztotta, az illető egyházmegye alkalmazta rá a törvényt s lelkészt rendelt szamara. Ezt felebbezte az
egyház az egyházkerülethez, kérvén, hogy minthogy
a fennálló törvényt megsérteni egyáltalában nem volt
szándékában, engedtessék meg, hogy a kiszabott korlatok között papot választhasson. Miután a tárgyhoz
többet és több oldalról szólottak, superintendens ur
következőkben foglalta együvé az egyházkerületnek e
tárgyban hozott hatarozatat : Az alsóborsodi egyházmegye csak a törvény értelmében járt el akkor, mikor a
miskolci egyházba lelkészt rendelt, azon ok miatt, hogy
az a törvényben megszabott idő alatt, a megüresedett
lelkészi hivatalt, az esperes ismételt sürgetése dacara
sem töltötte be ; tekintve azonban azt, hogy az egyház
a törvényt, sajat vallomása szerint, nem szándékozott
megsérteni, hanem annak megváltoztatásáért folyamodott, az alsóborsodi egyházmegye határozata feloldatik
s a miskolci egyház utasittatik, hogy a törvényben
megszabott határidőn belől, az egyházmegyei lelkészek
közül maganak papot válaszszon. LTgyanezen ügynek
alkalmaból egy küldöttség is neveztetett ki azzal a megbízással, hogy a mostani választási törvényeket átvizsgálván és tanulmányozván, adjon javaslatot egy célszerűbb törvény megalkotására.
Sok időt és hosszas tanácskozást vett igénybe a
harkányi felebbezett íigy is. Harkányban a lelkészválasztást nemcsak megsemmisítette az alsózempléni egyházmegye, hanem, minthogy maga részéről nagymérvű
korteskedést allapitott meg, ugy némely választó egyháztagok, mint a megválasztott lelkész részéről is, szintén alkalmazta az ide vonatkozó törvény rendelkezését
s a korteskedő egyhaztagokat megfosztotta az uj választásnál szavazati joguktól, a megválasztott lelkészt pedig
az ujabb kijelöltségtől. Egyházkerületünk az egyházmegye ítéletének a választó tagokra vonatkozó részét
helyben hagyta; a lelkészt pedig, kellő bizonyítékok

elégtelensége miatt, felmentette s jelöltségét az újra el
rendelt választásnál megengedte.
Az izsipi és szőlőskei felebbezett ügyek megvizsgálására és arról való jelentéstételre egy küldöttséget
nevezett ki az egyházkerület.
Az egyes egyházmegyék, házi ügyeik mellett több
rendbeli javaslatot és indítványt is terjesztettek fel. Ezek
között leginkább közérdekű Tornának indítványa, melyben kérte, hogy az egyházkerület gondoskodjék valamely arányosabb kulcsról az államsegély
kiosztására
nézve. Egyházkerületünk azonban, mint mar ezt máskor
is tette, jelenben is kénytelen volt kijelenteni a fölvetett
indítvanynyal szemben, hogy a mostaninal aranyosabb és
méltányosabb kulcsot lehetetlen még csak gondolnia is
akkor, mikor jelenben a segély kiosztásánál mindenkor a
legnagyobb és legégetőbb szükségek fedezése s altalaban
a segélyért folyamodó egyhazak helyzetének figyelembe
való vétele az iranyadó, ugy altalaban a segélynyújtásra,
mint az adomany mértékére nézve is.
A sárospataki főiskolának több rendbeli, leginkább
gazdasági ügyeire vonatkozó kérdései és jelentései a
legközelebbi, Sárospatakon tartandó közgyűlésre tétettek
át elintézés végett. Csakis két ügy tárgyaltatott, halaszthatlan volta miatt : a détéri és györgytallói jószág
ügye. Még a jelen évi januárius 16-ik napjan, Sárospatakon megtartott rendkívüli egyházkerületi gyűlés elhatározta ugyanis, hogy a főiskola és ungi egyházmegye
tulajdonat képező détér-ajnácskői, Horváth Mária-féle
birtok eladassék. Az elárusitás akkoriban egy küldöttségre bizatott. Most jelentetett, hogy a birtok 26 ezer
forintért eladatott s a vevő az egész vételárt három,
nevezetesen 12, 5 és 9 ezer forintos részletben köteles
kifizetni. Egyházkerületünk az eladást helybenhagyta s
elhatározta, hogy a vételárból a főiskolát illető részlet
a legsürgősebb vagy leginkább terhelő adósság törlesztésére fordíttassák.
A másik főiskolai nevezetesebb gazdasági ügy azon
uj bérleti ajanlat volt, melyet a Györgytalló jelenlegi
bérlője, Fráter Sándor úr tett. Nevezetesen, nem messze
levén már a mostani bérlet lejárásának határideje, husz
évi bérlet-meghosszabítást kért oly ajánlat mellett, melynél fogva kész lemondani egyszersmindenkorra a mostani bérleti szerződésében kikötött azon kártalanítási
jogáról, melynél fogva például vizáradás esetében, csak
a szárazon maradt területek jönnek bérleti felszámítás
alá. Az ajanlott husz évi bérleti idő alatt, emelkedő fokozatban fizetne a főiskolának 5, 6, 7, 8 ezer évi bérösszeget. Ez ajánlatot egyházkerületünk egy küldöttség
előleges megbeszélése után, elvben elfogadta, s a bérleti
szerződés pontjainak megállapítása végett egy szakértő
küldöttséget nevezett ki.
Mitrovics

Gyula,

egyházkerületi aljegyző.

Felvilágosításul.
E becses lapok közelebbi számában, Kun Pál úr
csodálkozásának ad kifejezést azon indítvány felett,
melyet én a tiszántúli e. kerület közgyűlésén vonatkozassal a nazarénismus terjedésének meggatlásara tettem.
Osztom a Kun Pal nézetét s köszönöm, hogy a közlés téves voltara figyelmessé tett. Igen, mert tévedés van
a dologban. Az én indítványom nem az volt, hogy
azon szegény nazarénusok kezébe nem kell adni bibliát
s így meg kell őket a megigazulhatás eszközétől fosztani. Indítványom ez volt : Kerestessék fel a biblia-társulat, hogy baptista s nazarénus ügynököket, ne alkalmazzon biblia - árusokul, mert azok stb. Ezen indítvány
pedig azon tényből indult ki, mely az ügyet az e. kerületi gyűlés elé hozta. Ugyanis B.-Újfaluban, épen
egy baptista vagy nazarénus biblia-aruló, a biblia-arulas szine alatt és alkalmával térített el 14 ref. felnőtt
egyhaztagot, kiknek aztán újra keresztelésére, Budapestről, Majer atyafi, a propaganda feje hivatott meg.
Édes atyamfiai! nemcsak a gyakorlatból ismerem
én, de még ma is folytonos tanulmanyom tárgyát képezi
azon felséges hatalmi erő, melyet a biblia elterjedése,
olvasasa és szelleme a világ minden népeire gyakorol.
A pogány népek a biblia lelke, szelleme, dicső példái
altal hódolnak meg, a nazarénusok pedig a betűhöz
ragaszkodnak, s egyes szók, kitételek altal vezéreltetnek.
Hanem ez hosszas magyarázatra adna alkalmat. A dolog érdeméhez szólva, határozottan kimondom, miszerint kötelességmulasztás bűne nélkül, nem tartom elnézhetőnek azt, hogy a szent könyv terjesztése hazánkban
nemcsak a protestáns, de más hitfelekezetek közt is baptisták vagy nazarénusok által történjék. Azok altal, kik
mint a tények bizonyítják : elvűi tűzték ki a magyar
protestáns egyháznak, mint vallásos és erkölcstársadalmi
intézménynek megbontását; és a kik a mostoha körülmények
altal megsanyargatott józan eszű, hitű magyar népet,
elbizakodott, magán kívül mindenkit megvető, másokat még az Isten kegyelméből is kiátkozó fanatikus
csoporttá akarnak valtoztatni.
Azon reményben vagyok, hogy jelen valaszommal
meg lesz elégedve a biblia terjesztésének s a nép szabadságanak — de nem az oktalan s nemcsak a társadalmi alapokat, de a szeretet legfőbb parancsolatai sem
tisztelő fanatikusoknak is partolója, Kun Pal baratom.
Máskor, ha időm lesz, többet.
Czelder Márton.

I RODALOM.
Magyar reform, vallású preszbiterek könyve,
melyben röviden, s lehetőleg népszerűen előadatnak
mindazon vallásra s egyházra vonatkozó ismeretek, a
melyekkel a preszbitereknek birniok kell. Több rendbeli források utan összeállította s kiadja Nagy Lajos

mikepércsi ref. lelkész. Debrecen, 1880. Ara 30 kr. A
címben kifejezett korszerű, életrevaló eszmét szerző oly
ügyes tapintattal vitte keresztül, hogy nem birjuk eléggé
ajánlani a világos, könnyű nyelvezetű kis munkát. Sok
szó volt lapunkban arról, hogy mi és hol a baj ? Az
egyik első teendőnek tartotta a kórtünetek pontos megjelölését, a másik forrását kereste, a harmadik tanácsokat osztogatott, hogy és mikép segítsünk a dolgon.
Könyvünk szerzőjét is megragadta az áramlat; de ő
nem okoskodott sokat, hanem tett. Megírta könyvecskéjét. mely ha elterjed és olvastatik, egyik legnagyobb
bajon, az egyház iránti közönyön mindenesetre segítve
lesz; mert e közöny többnyire onnan ered, hogy „ignoti nulla cupido®. Hogy az egyház megismerésére
mily sokoldalú tájékoztatást nyújt a kis munka, mutatja
elég világosán e tartalom : 1. A keresztyén anyaszentegyházról. 2. A magyar ref. egyház története rövid
kivonatban. 3. A magyar ref. egyház államjogi létezésének alapjai, s egyházi és iskolai önkormányzati jogának biztosítékai. 4. Ref. egyházunk symbolikus könyvéről. 5. A magyar ref. egyházban érvényes egyházi
törvények vagy kánonok. 6. A magyar ref. egyház
belszervezete, s a preszbiteri egyházalkotmány főbb elvei.
7. Tényleg létező egyházkormányzó, felügyelő s fegyelmező hatóságok a magyar ref. egyházban. Gyülekezeti
közgyűlés. A preszbiterium. Egyházmegyék. Traktusok.
Egyházkerület. Egyetemes értekezlet. Konvent. A zsinat. 8. A 6 ref. e. kerület stb. állapotának rövid kimutatása. 9. Hány preszbiteri egyház s lelkész van a világon ? 10. A forrásúi használt könyvek jegyzéke.
A mysticismus eredete, íejlődése és befolyása az
irásmagyarázatra. Irta Szép Lajos, harmadéves ref. papnövendék a pápai reform, főiskolában. A Deáki-alapítvány értelmében koszorúzott pályamű, az 1878/9. iskolai
évről. Pápán, 1880 Ara 40 kr. Igen Örvendetes jelenség,
hogy tanuló ifjuságunk ily themák megfejtésébe bele mer
fogni s még örvendetesebb, hogy jelen dolgozatából
ítélve mondhatni, hogy Szép Lajos sikerrel mérkőzött a nagy feladattal. Az előadás elég szabatos és
derekas tanulmányról tesz bizonyságot. Annál bosszantóbb, hogy a művecske nyomdai kiállítása minden kritikán alól való, a mennyiben hemzseg az értelemzavaró
sajtóhibáktól.
A Franklin-társulat kiadásában igen díszesen kiállított uj művek jelentek meg, u. m. A legszebb. Vígjáték 3 felvonásban, irta Bartók Lajos. Á.ra 1 frt. —
Elbeszélések, írta Csiky Gergelv. Ára 2 frt. — A jelenkori oroszok, irta Grennville C. E. Murray, angolból íord.
Csurgó György. Ára I írt 40 kr. — Az Olcsó könyvtár
97—101. füzete, t. i. Aristophanes, írta Kont Ignác.
Ara 30 kr. Apépi király. Elbeszélés, irta Cherbuliez,
ford. Berényi László. Ára 30 kr. Bankár és báró. Szomorújáték 2 felvonásban, irta Hugó Karoly. Ára 20 kr.
Történeti rajzok, írta Szilágyi Sándor. Ára 60 kr. A
magyar közoktatás és közmivelődés némely főbb kérdéseiről. Csengery Antal. Ára 50 kr.

KÜLÖNFÉLÉK.
* A középiskolai törvényjavaslat, mint olvasóink
a napi lapokból már eddig bizonyára értesültek
felőle, az országgyűlés máj. 11 -ki ülésében a napi rendről levétetett. A tárgyalás elhalasztását Madarász József
indítványozta s az indítvány mellett Hegedűs László
szólalt fel, az elhalasztást ellenezték a közoktatási miniszter és Molnár Aladar. Igazat adunk Hegedűsnek,
aki az elhalasztás szükségességét a többi közt azzal is
indokolta, hogy a közvélemény is és a képviselők is
most kezdik csak ezen törvényjavaslatot kellőleg mérlegelni, midőn az mar a közoktatási bizottság tárgyalásán keresztül ment és annak módosításai teküsznek a
ház előtt. De másrészről ha figyelembe vesszük azon
mozgalmat, mely a katholikus papság körében a törvényjavaslat dolgában megindult: az elhalasztás némi aggodalommal tölt el bennünket ugy az állam, mint a tanügy
szabadsága tekintetéből. Növeli pedig aggodalmunkat
az, hogy superintendentiaink a helyett, hogy az egyetemes convent értelmében egybegyűlt bizottság memorandumát magokévá téve, annak mint az egyetemes
ref. egyház tiltakozásának nyomatékot adtak volna, jónak
látták külön-külön felirni és a leglényegesb pontokban
egymást paralysálni, mint ez a dunántúli módosítványban a közvetlen felügyelet és a tankönyvek censurájára nézve történik. Ily szegrehúzó erőkkel nem igen
várható, hogy sikerüljön az uralkodó áramlatnak gátot
vetni, különösen akkor, ha a központosítás elvén nyugvó
hatalmas egyház is actióba lép.
* A reformátusok debreceni főgymnasiumábanaz írásbeli érettségi vizsgálatok folyó év május 31. és
junius 1—2-ik napján, a szóbeli érettségi vizsgálatok
pedig junius 27—30. napjain fognak megtartatni. A
vizsgálatra jelentkezés határideje máj. 27—29-ike, mely
idő alatt a vizsgálati dijak is befizetendők. Debrecen.
1880. máj. 8. Az igazgatóság.
* Nazarénus próféta gyanánt ismeretes széles
körben Kornya Mihály, ki az egész országot bejárva,
éjjel hívja össze a híveket, bibliát olvas előttük, vagy
pedig declamálja előttük könyv nélkül. Lacházán is több
ízben megfordult, de miután K. Tóth Kálmán megsokalta
ámításait, s jelentést tett a hatóságnál, sietve eltávozott,
nehogy kitegyék a szűrét, s panaszt emelt Pestmegye
alispánjánál üldöztetés miatt. Az ügy a belügyminisz
ter elé került, ki azt a határozatot hozta, hogy vallási meggyőződésében senki sem lévén háborgatható,
csak ha Kornya valamely törvényesen bevett felekezet
ellen izgatna, vonható kérdőre.
* A fóthi ág. ev. egyház iskolát akarván állítani, e
célból a közönséget adakozásra hívja föl. Az adakozások
f. é. sept. végéig Kalma János pénztárnokhoz Eóthra,
vagy Győri Vilmoshoz Budapestre küldendők.
- A losonci ág. ev. egyház régi orgonáját átalakíttatva és kijavíttatva, áldozó csütörtökön szólalt az

meg hosszú szünetelés után a nagy számmal egybegyűlt
hívek előtt. Mint írják, az uj orgonának úgy hangja,
mint külalakja megnyerte mindenki tetszését.
* A dunamelléki ref. egyházkerületi aljegyzői állomásra a szavazatok f. hó 9-én felbontatván, Szilágyi
Benő gyömrői ref. leik. lett nagy szótöbbséggel megválasztva.
* Gyászhírek. Nagy Sámuel, nyíregyházai nyugalmazott tanitó, ki a nyíregyházai ág. ev. egyházat 45 évig szolgálta, f. hó 5-én 71 éves korában
meghalt. — Csűrös József, bethleni (széki egyházmegye)
ref. lelkész f. hó 7-én elhunyt. Béke hamvaikra !

ADAKOZÁSOK.
A Gusztáv Adolf egylet részéről e napokban
következő magyarhoni evang. egyházak és iskolák részesültek segélyezésben : A bánsági missió 577 frtot. —
Antalnovác és Hrasztovác 87 frt 77 kr. — Zágráb
371 írt 5 kr. - - Adolfsdorf-Verőce 58 frt 51 kr. —
Eszék 58 írt 51 kr. - Alsó-Sajó 87 frt 77 kr. — Apova
87 frt 77 kr. — Magyar-Óvár 147 frt. — Abauj-Szántó
23 fit 40 kr. — Assakürth 29 frt 26 kr. — Badin
269 frt 15 kr. — Batiszfalva 26 frt 33 kr. — Berki
66 frt 70 kr. — Borjád 117 frt 2 kr. — Bussóc 376
frt 80 kr. — Báth 175 frt 53 kr. — Bingula-Erdőség 87 frt
77 kr. — Debrecen 10 frt 53 kr. — Duna-Földvár
175 frt 53 kr. — Eperjesi seminarium 58 frt 51 kr. —
Fóth 175 frt 53 kr. — Filic 105 frt 31 kr. — Grénic
74 frt 50 kr. — Gerlahtalu 263 frt 30 kr. — Gyönk
58 frt 51 kr. — Nagyvárad 160 frt 37 kr. — NagySz.-Miklós 60 frt 26 kr. — Isztebne 12 frt 87 kr. —
Irsa 20 frt 50 kr. — Hernád-Vécse 146 frt 27 kr. —
Hodrusbánya 49 frt 11 kr. — Kácsfalu 222 frt 34 kr.
Kis-Sztankóc 20 frt 50 kr. —- Kölese 98 frt 41 kr. —
Komárom 29 frt 29 kr. — Krompach I I frt 70 kr. —
Jakabfalva 49 frt 21 kr. — Jobágy 29 frt 26 kr. —
Láz 87 frt 77 kr. — Lukavíca 58 frt 51 kr. — Miskolc 130 frt 60 kr. — Nagy-Károly 131 frt 65 kr. —
Újvidék 435 frt 70 kr. — Nyitra-Szerdahely 87 frt
77 kr. — Buda 292 frt 55 kr. — Orsova 58 frt 51 kr. —
XIII. szepesi városi nyugdij-intézet 88 frt 35 kr. —
Plavnitza 210 frt 63 kr. — Pesti német ref. 232 frt
20 kr. — Puchó 611 frt 45 kr. — Rohonc 152 frt
13 kr. — Resitza 52 frt 10 kr. — Rózsahegy 31 frt
1 kr. — Sándorfalva 79 frt, — Salgó-Tarján 175 frt
53 kr. — Schmiedraith 43 frt 90 kr. — Szomolnok
58 frt 51 kr. — Duna-Szerdahely 348 frt 15 kr. —
Schüttrisberg 58 frt 51 kr. — Szombathely 409 frt
60kr.— Stóla 72 frt 61 kr. — Stoósz 58 frt 51 kr. —
Székesfehérvár 58 frt 51 kr. — Szeged á. h. 492 frt
F e l e l ő s szerkesztő és kiadó tulajdonos : X D x . S a t l l a t g ^ l

HvCór.

26 kr. — Szeged h. h. 29 frt 26 kr. — Szúlyó 128
frt 72 kr. — Szjelnic 117 frt 2 kr. — Tass 12 frt
87 kr. — Nagy-Szombat 131 frt 65 kr. —Török-Becse
43 frt 90 kr. — Tokaj 23 frt 40 kr. — Uj-Klenóc
35 frt 11 kr. — Varsány 43 frt 90 kr. — Vác 58
frt 51 kr. — Tótfalu 49 frt 21 kr. — Zárjecs 20 frt
50 kr. — Kis-Szeben 78 frt 75 kr. — Felső-Lövői
sémin. 2500 frt. — Összesen 12,268 frt 4 kr. Sztehlo
András.
A nagykőrösi ref. főgymnasiumi és tanítóképzői
tápintézet javára folyó év február havától a mai napig
a következő összegek küldettek alulírotthoz (második
közlés) a solti egyházmegyéből : Szent-Benedek 10
frt 36 kr., Ráckeve 1 frt 80 kr., Sziget-Szent-Miklós
5 frt, a kecskeméti e. megyéből: Nagy-Abony 10 frt,
Cegléd 10 frt, a vértesaljai e. megyéből : Bicske
I frt, egyesek 6 frt, összesen 44 frt 16 kr., az ezen
lapok 5 ik számában megjelent első közlés összegével
együtt 80 frt 16 kr. A küldött adományokért a tápintézeti választmány nevében hálás köszönetemet nyilvánítom. Magyar Antal, tanítóképzői igazgató.

Az országos prot. árvaházra: Rác Lajos madi
leik. és e. megyei pénztárnok 100 frt az alsózempléni
ev. ref. egyházmegye részéről mint rendes tagsági dijt.
— Tóth Lajos nagysallói ref. főtanitó a confirmáltak
részéről 2 frt. — Bognár Endre lovászpatonai ev. leik.
a confirmáltak részéről 2 frt. — Veres József orosházi
ev. leik. (a confirmáltak részéről 4 frt 10 kr. maga részéről 90 kr.) összesen 5 frt. — Pap Lajos kajászószentpéteri ref. leik. 3 frt 20 krt és egy ez. húszast a következő
sorok kíséretében : Az én confirmandusaim ez évben is tett
leges jelét adták a sziveikbe beültetett krisztusi szeretetnek,
felszólításomra szives készséggel nyujtak adomanyaikat
azon jótékony intézet, az ev. prot. árvaház javára, melyet a
szeretet vallásának jóltevő szelleme tart fenn ; kevés
ugyan ez adomány, de ha jó szívből jő, a minthogy
ez abból jött, becses az s egy porszemmel legalább járul
ama nemes intézet gyámolításához. Adakoztak e célra a
következő confirmaltak : Kalmár Sándor 20 kr., Marton
Sándor 10 kr., Kovács István 10 kr., Német András
10 kr., Csákány János 20 kr., Moharos Dániel 20 kr.,
Gál Sándor 5 kr., Varga Lidia 10 kr., Kamocsa Mária
5 kr., Kovács Lidia 5 kr., B. Gál Lidia 5 kr., Darabos
Katalin 5 kr., Kovács Erzsébet 5 kr., Bucsi Zsuzsánna
4 kr., Szarka Mária 10 kr., Sz. Darabos Erzsébet 10 kr.,
összesen 1 frt 54 krt., ehez csatolom 6-ik évében elhunyt egyetlen kedves kis lánykám Pap Berta krajcáros
takarékperselye tartalmát 1 frt 66 krt és egy ezüst
húszast; tehát összesen 3 frt 20 kr. és egy ezüst húszas.
Szerk.

D E U T S C H M.-féle művészeti intézet Budapest.
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SZERKESZTŐés

Helybeli

KI A D Ó - H I V A T A L :
VIII. kar. Máiiautca 10, sz, 1. em,

házhozhordással s

vidékre

Hirdetések dija:

postai küldéssel

kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban.

®jfT" T e l j e s s z á m ú p é l d á n y o k k a l
Azon t. előfizetők, kiknek előíizetésök
lejárt^ annak megújítására felkéretnek.

Szervezzünk prot, papi és tanári nyugdíjés özvegy-árva-intézetet.
Das Wiinschen thut es nicht, Anstrengung

élő

hitoket.

D e m schlafenden Löwen lauft das Wild
nicht in den Rachen.
Riickert.

valyi é v f o l y a m a ; igazi

lelki

szivem

valahányszor

mindannyiszor,

l a p u n k ta-

gyönyörrel

szolg-áil!h.eltiink:-

Egynémelyek

tanulmányozásában,
lésre

telik el

előveszem

multak

az a p á k erényeivel

hogy

vándorolnak,

"T^f

elmerülnek a

lelkesítsenek; mások
hogy

s

gyűlésről-gyű-

egyházunk

jelenjének

árny- és fényképeit e l ő n k b e fessék.
A m a z o k a t a n ü g y n e k szentelik erőiket, ezek
ellenőrzik a k o r m á n y n a k e g y h á z és iskola feletti
főfeliigyeleti j o g á t

muss es machen ;

fekszik kedvelt egyházi

külön 3 0 kr.

mindég

küzdelmeivel

Előttem

4 hasábos petit sor többszöri beiktatásért

félévre 4 frt 5 0 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij

é s a h a t a l m a s kath.

egyház

túlkapásait s vétót kiáltanak ott, a hol bajt, veszedelmet észlelnek. Ismét m á s o k n a k szűk a hazai
határ, á t l á t o g a t n a k N é m e t o r s z á g b a s Hollandiába,
Francia- s
Amerika

Angolhonba, sőt áteveznek

a

szabad

e g e alá, Philadelphiába, h o g y o t t vizs-

azt s m a g a m elé varázslom mindazon tisztes ala-

g á l j á k a p r o t e s t a n t i s m u s vallásos életét s fáradsá-

kokat, kik n e m kíméltek munkát, f á r a d s á g o t , h o g y

g u k gyümölcsével felfrissítsenek b e n n ü n k e t .

lapunk olvasóinak b ő lelki táplálékot n y ú j t s a n a k .
A m u n k a mily szép

k ö r e ez, mily

észszerű

L e g t ö b b e n b e l b a j a í n k k a l foglalkoznak s azokat kitartó szorgalommal gyógyítgatják.

itt a munkafelosztás s mily s z o r g a l m a s a k a munkások

e g y e n k é n t s e g y ü t t v é v e ! Elől m i n d e n ü t t

maga a

fáradhatatlan

a munkatársak.

szerkesztő;

jobbról-balról

L e g s z e m b e t ű n ő b b ezek

közt az

D e ki t u d n á

míndnyájok

méltányolni? A n n y i

munkáját

eléggé

a z o n b a n bizonyos, h o g y b á r

különböző tehetséggel,

de mindnyájan egyforma

szeretettel, e g y és u g y a n a z o n

célra,

honi

prot.

ősz pásztor az ő g a z d a g tapasztalataival s mindig

egyházunk

friss,

dicső, e cél nemes, b á r t a g a d h a t a t l a n , h o g y n e m

fiatal

Vigilünk,
olyasmit
a

hü

kedélyével; közel
kinek

vesz

legjobban

hozzá

a

fáj, h a

észre, mit ostoroznia

lelkipásztor jellemének

mi é b e r

felvirágozására

őrállomásán

ártana, h a e n n e k

kell;

n á n a k az ideák világából

balról

törekszenek.

elérésében

néha-néha

a realitás

E

cél

leszálla-

k ö r é b e . Ez

idealizálója;

majd

l e g i n k á b b m a g o k r a a lelkészekre vonatkozik, kik

ismét távolabb D e m o c r i t o s u n k , a szellemes

> bön-

életérdekeiket eddig

gésző€

övéik
Emezek

itt felkutatják

hazai költészetünk
mutassák
amazok

termékeit,

a vallásos
a hála s

elismerés

fonnak azon k e v e s e k
latára

hallgatva,

kedély

prot.

irodalmunk s

hogy

azokból fel-

drága
virágaiból

gyöngyeit;
koszorút

számára, kik szívük sugal-

jótéteményeikkel

bizonyiták b e

jövőjét

mellőzték, s ú g y saját, mint

elhanyagolták.

Ily

mulasztással

szemben talán h a s z n o s n a k bizonyulna b e az egyházi téren is, e g y kis egoismus, kivált a
e g o i s m u s s főleg,
vetve

ha ennek

egyházunknak

szolgálatában köz-

is j ó szolgálatot

Erre kívánom én a k e g y e s olvasó
nyozni,

midőn

e

tételt

nemes

felállítom:

tennénk.

figyelmét

irá-

Szervezzünk
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magyar prot. papi s tanári nyugdíj-.s özvegyárvaintézetet !
Hozzak-e fel ezen indítványom mellett érveket is r E feladat valóban nem nehéz, mert az
indokok egész regiója ostromol. Minden érvet
azonban elősorolni időm, de e lap szűk tere
sem engedi;
a főbbeket.
o
' lássuk legalább
o
Hogy a magyarhoni protestantismusnak mily
nagy ártalmára szolgált apáink merev separatismusa s egymás közti gyűlölködése, azt a történelem lapjai szomorúan hirdetik. Mily más képe
lenne most egyházunknak, ha az elődök felfogva
közös feladatukat, egyesült erővel harcolnak vala
az ellenséges tábor ellen ! A közös ellenség fegyvere napjainkban tompult ugyan, de sebeket
még most is vág egyházunk testén. S ha másként lenne is, nem tudjuk-e, hogy concordia parvae res crescunt ?
Igaz, hogy századok mulasztásait egy pár évtized helyre nem hozhatja; az elvek egyeztetését
csak a fokozatos működés vezetheti a kellő eredményhez ; de hát váljon még most sem érlelődtek
volna annyira az eszmék, hogy felfogjuk, miszerint
hazánk protestáns egyházainak egy és ugyan az
a missiója ? Mi hozhatna bennünket egymáshoz
közelébb, mint közös érdekünk ? A Baldácsy-féle
alapítvány egy ily selyem szál, mely egyházainkat
közelebbi viszonyba hozza egymáshoz; segélyintézetünk valóságos arany lánc volna, mely papjaink szívét egybe fűzné.
Ha széttekintünk magunk körül, ma-holnap
mi leszünk egyedül azok, kik a mai kor nagy
vívmányát, a társulás hasznos eszméjét, még saját érdekünkben sem tudjuk értékesíteni. Ezen
állitásom bebizonyítására nem akarom felhozni
rendezett viszonyú cultur nemzetek prot. egyházainak szervezetét. Hogy ezek nyugdíj tekintetében is előbbre vannak, mint mi, az csak természetes; de jerünk azon nemzethez, mely ipar,
műveltség s egyátalán a cultura tekintetében nálunknál sokkal alantabb fokon áll, jerünk Oroszországba. E nagy birodalom rengeteg tartományaiban elszórva él mintegy két millió protestáns;
gyülekezeteik közt nem ritka az olyan (pl. a
750 lélekből álló túlai), melynek köre nem kisebb,
mint Horvátország s Erdély együttvéve: és mégis eme szétszaggatott, szórványos híveket, mily
szoros kötelék fűzi egybe! Körükben virágzik

oly segély-egylet (Unterstützungskasse für evang.-lutherische Gemeinden in Russland), mely alakuló egyházak lelkészeire, elgyengült agg papokra s egyes
szegényebb egyházak segélyezésére évenként 42
ezer rubelt (63,000 frtot aranyban) fordít s legújabb időben ezen kivűl még egy külön lelkészi
nyugdíj-egyletet (Emeritalkasse für evang.-lutherische Prediger) alakított.
De hazánkban is mai napság mindenféle
segély-egyletek (legutóbb a ^ gazdatisztek és erdészek országos segély- és nyugdíj-egyesülete*,
és j,a Magyarhonban élő zeneművészek segély-egylete <<) alakulnak; a papinál, tanárinál sokkal kisebb
qualificatióju hivatalnokok (pl. tanitók, községi
jegyzők), az egyenlőeket nem is említve, nyugdíjra képesitvék: csak mi lelkészek s tanárok
legyünk tovább is dissolutae scopae s összetett
kezekkel várjuk a jobb időt ? Nem volna-e itt az
ideje, hogy a consulok erre is terjesszék ki
figyelmüket ?
Tagadhatlan ugyan, hogy e tekintetben eddig
is tettek már valamit az egyes tractusok, esperességek s egyházkerületek; de mily csekélység
ez ahoz képest, a mit tenniök kellett volna ! Mily
nagy lendületet nyerne e szent ügy, ha egy oly
nyugdíj-intézetet alakítanánk, mely körülbelül negyedfél ezer tagot számlálna !
Gymnasiumaink reorganisatiójára, theologiai
akadémiák szervezésére, protestáns egyetem felállítására törekszünk. Oly célok ezek, melyekre
minden protestánsnak áldozni szent kötelessége.
Egyházunk java s jövője, maga a korszellem s
a tudományok előhaladottsága egyaránt követelik, hogy azon férfiakat, kiket ifjuságunk s gyülekezeteink élére állítunk, a lehető legjobban
fegyverezzük fel a tudomány mindennemű fegyvereivel, hogy azok kilépve a küzdtérre, nagy s
nehéz feladatukkal megmérkőzhessenek. De kérdem, nem előbbre való-e, hogy ezen bajnokainkat,
kiknek kezükbe legszentebb érdekeinket teszszük le, minden eshetőség ellen biztosítsuk ? E
nélkül tudományos készültségük, kitágult eszmekörük csak még jobban előtérbe helyezik jelenjük tarhatatlanságának s jövőjük bizonytalanságának árnyékát. Ültessük el előbb a fácskákat
szilárd talajba s úgy nemesítsük azokat, mert
futóhomokban a legnemesebb ojtvány is elese*
nevész, elpusztul.
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hogy

lelki s testi

670

fogyatkozásai

következtében

N a g y o n jól t u d j u k mi, h o g y a l e g j o b b gymnasium s a legjelesebb a k a d é m i a is csak annyit
k é p e s e k nyújtani növendékeiknek, illetőleg polgáraiknak, h o g y azok ez alapon, m a g á n szorgalom által, t o v á b b építsenek. D e ehez s z ü k s é g e s e k kitűnő t u d o m á n y o s művek, j e l e s k ö n y v t á r , különféle irányú
honi s külföldi szak-folyóiratok.
T a n á r a i n k e tekintetben úgy a h o g y s e g í t h e t n e k
m a g u k o n részint szövetkezés, részint p e d i g közk ö n y v t á r a k ingyenes használata által; d e mit
t e g y e n a falusi p a p ? Elismerjük, nem alap nélküli a m a z általános panasz, h o g y a p a p o k legtöbbjei, beülve a p a r o c h i á k b a , v a g y lanyhán, v a g y
épen nem képezik m a g u k a t oly b u z g a l o m m a l s kitartással, a milyennel azt tenniök kellene. S mi
ennek az o k a ? F e l e l e t : m e r t s z e g é n y e s e n vagyunk dotálva. E n p e d i g azt m o n d o m , h o g y elm a r a d á s u n k n a k nem ez a fő oka, h a n e m az, h o g y
csekély j ö v e d e l m ü n k e t sem szabad teljesen elfogyasztanunk, fölöttünk lógván D a m o c l e s k a r d j a
g y a n á n t a m a balhangzású ^ m e m e n t ó m o r i B i zonytalan j ö v ő n k s családunk j a v a azt kívánják,
h o g y fizetésünk e g y részecskéjét, azt, m e l y é t különben ö n k é p z é s ü n k eszközeire fordíthatnánk, előre
nem látott, de b e k ö v e t k e z h e t ő b a l s o r s u n k enyhítésére fentartsuk. Mily sokkal b o l d o g a b b a k volnánk, ha oly nyugdij-intézetünk lenne, m e l y r e
bizton t á m a s z k o d h a t n á n k . N e m lenne a k k o r széles M a g y a r o r s z á g o n e g y oly csekély j ö v e d e l m ű
prot. gyülekezet sem, mely ne n y ú j t a n a annyit,
h o g y lelkésze, szerény s o k o s b e o s z t á s mellett,
n é h á n y forintot ne f o r d í t h a t n a é v e n k é n t t u d o m á nyos művek s szakiratok beszerzésére. D e meoJ
£>

többit elhallgassam — o d a törekszik, h o g y princi-

mily n y u g o d t a n e m e l k e d n é n k k ö t e l e s s é g e i n k

pálisa helyén s a j á t j ö v ő j é t

leg-

k o r á n m u n k a k é p t e l e n n é lesz,

ezek — hála az e g e k urának, — m é g e d d i g nem
g y a k o r i a k ; v e g y ü k a l e g k e d v e z ő b b pékiákat, melyeknél a t e r m é s z e t r o m b o l ó m ű v e

n y o m n á azon
rülmények

súlyos gond, mely a mostani

közt lelkünket szabad r ö p t é b e n

nyira akadályozza.
a

jó

kozza

kedv
a

nem

s

a

K é t s é g e t sem

szenved, h o g y

függetlenségnek

tevékenységet s

köany-

érzete

előmozdítja a

fo-

kivánt

eredményt.
S n e m kivánja-e m a g á n a k az egyháznak,
mint testületnek java, h o g y az általam indítványozott nyugdij-intézet
mielőbb életbe
léptettessék ?
A l e g g y á s z o s a b b eseteket, midőn a p a p
v a g y t a n á r s a j á t hibáján kivül oly helyzetbe jő,

rendes

uton

s f o k o z a t o s a n érezteti h a t a l m á t p a p s tanár, e m e
t ö r é k e n y c s e r é p e d é n y e k k e l szemben is.
A

megfeszített

lelki

munka,

kivált

ha

az

é v e k hosszú s o r á n át tart, u t ó v é g r e m e g t á m a d j a
az

organismust,

bármily

erős

m e g g y ö n g í t i a szilárd a k a r a t

legyen

által

is

az

fokozott

s

lelki

e r ő t is. C s a k a j ó Isten kiváló választottjai azok^
kik a g g k o r u k b a n is m e g t a r t j á k lelkük ruganyoss á g á t s testük é p s é g é t ; l e g t ö b b e n , sajnos, visszaesnek második g y e r m e k k o r u k b a . Mily g y ö n g e lábon
állhat

az

a

disciplina, m e l y n e k gyepltijét vas k a r

helyett, elgyöngült g y e r m e k k é z t a r t j a ! É s h o g y a n
vezethetné a hivők s e r e g é t az élet
pusztáján az

igéret

tőidére

az

a

küzdelmeinek
vezér,

ki

oly

g ö r n y e d t , oly i n g a d o z ó !
A

tanárnak

nincsen

más

kilátása

nálunk,

mint h o g y az igát, a közjó r o v á s á r a bár, a d d i g viselje, mig alatta össze nem r o s k a d ; a lelkész mellé
ellenben a d u n k segédlelkészt, v a g y administratort.
A v é g e r e d m é n y b e n mindkét eset azonban e g y és
ugyanaz. Mindketten, a p a p - m e g a t a n á r is, ha n e m
ámítják m a g u k a t , k é n y t e l e n e k tapasztalni, m e n n y i r e
hanyatlik azon

művök,

hosszú - s o r á n

át

melyet

építettek,

ép

erővel . évek

azon

különbséggel,

h o g y r a j t a az egyik félnél s a j á t , (a

mi m é g

fáj-

dalmasabb), a másiknál k á p l á n j a kezei rombolnak,
ki hol hízelgés, hol k e d v e z é s

m a g a s a b b fokára, oda, a hol, mint a j ó pásztor,
életünket is a d n ó k j u h a i n k é r t , ha vállainkat

— mellőzzük m o s t ;

É s mikor történik
több

visszaélés,

által

—

a

megalapítsa.

az. egyházak

dúlongás,

h°gy

viszály,

kebelében
korteskedés,

mint a k e g y e l e m i d ő t a r t a m a alatt r
A papi hivatal tekintélyén ép az elhúzott választás alatt oly c s o r b a ejtetik, h o g y évek
nek hozzá, mig azt az uj lelkész

sok

kelle-

küzdelem-

mel kiköszörüli.
D e ki volna az a k e m é n y szivü, ki az elhalt
lelkész családját, a m o s t a n i
r ö g t ö n kiűzné a

körülmények

parochiából ? A z o n b a n ,

becsületes segélyt n y ú j t h a t n á n k az
árváinak, a k k o r

nyugodtan

között,
ha

özvegynek

mondhatnók :

mi
s

»meg-

halt a király, éljen a király!^
Nyugdij-intézetünk

ez

e s e t b e n . .olyan • volna,

mint Goethe Hexenmeisterje : a választási szenvedélyek seprűit hatalmas szavával -- ^In die Ecke,
Besen! Besen! Seyd's gewesen* — rendre utasítaná s a kedélyek felzaklatott hullámai csakhamar medrükbe tereltetnének vissza.
Végűi vegyük, mintha ezeket nem is hoztuk
volna fel, s mintha az elősorolt indokok nem is
léteznének : egyet azonban ez esetben sem lehetne
mellőznünk. Nézzétek itt e testvérünket, hónapok
óta fekszik betegágyán, oly fiatal még, s már is
végső harcát harcolja. O maga nyugodtan hunyná
be szemét, mert hiszen a nemes harcot megharcolta, bár rövid ideig tartott az, hitét megtartotta:
azonban ágya mellett állanak azok, kiket önön
magánál jobban szeret — neje, kis árvái. Jól
tudja ő, érzi, hogy végső csókjával annyiok sem
lesz, — mert hiszen utolsó fillérüket is az ő gyógyítására fordíták — mennyivel életöket fentartsák s
testüket befödjék; látja, mint taszíttatnak ki a
megélhetés küzdelmei pusztájára, holott kezeik
oly gyöngék még, s e küzdelmet eddig nem ismerték, nem szokták meg. E tudat mily roppantul megnehezíti a szenvedőnek végső küzdelmét!
Mily nehezen hajtja le fejét utolsó álomra! A
fájdalmak legnagyobbika szorítja össze szivét, mig
elvérzik, kiszenved. S mi történik azután ? Hűlt tetemeit ki visszük a sírkertbe, elbucsuztatjuk érzékenyen, elvesztét megsiratjuk, zokogunk a fiatal
özvegy s gyámoltalan árvái felett és — quasi re
bene gesta, visszatérünk hajlékunkba, egy pár
sorban megírjuk a necrologját, s marad minden
úgy, mint azelőtt volt.
Ne maradjon úgy, testvérek! viseljük egymás terhét! Sorakozzunk segély-egyletünk zászlaja
alá, hogy utolsó kelyhünk keserű italába legalább
egy csöpp mézet keverhessünk. >;>Ha pedig valaki az övéire s főképen a háznépére gondot
nem visel: az a hitet megtagadta, és alábbvaló
a h i t e t l e n n é l ( i . Tim. 5. 8.)
Cikkem már is hosszúra nyúlt, mindazonáltal
nem tagadhatom meg magamtól, hogy a fölvetett terv gyakorlati kiviteléről is — bár financier nem vagyok -— legalább egy pár szóval
meg ne emlékezzem.
Nyugdíj-intézetünk első alapja már is meg
van vetve. Egyházunk jóltevője, boldog emlékezetű Baldácsynk, alapítványa jövedelmeinek egyik
részét amúgy is a lelkészek özvegyei s árvái Ín-

séges sorsának enyhítésére, másikát pedig csekélyebb fizetésű lelkészek javadalmazására szánta.
E két részletet bízvást lehetne nyugdij- s özvegyárva-intézetünk javára fordítani annál is inkább,
mert hiszen ez a kegyes alapító nemes intentiojával teljesen megegyeznék, a mennyiben csekélyebb jövedelmű lelkészeink gondjai is nyugdíjképességük, illetőleg nyugdíjjogosultságuk által kevesbednének s biztosítva lévén jövőjük, ily segélyezés nélkül is megélhetnének. A superintendens
urak pedig az említett alapítvány reájok eső részletéről, ily szent céllal szemben, szivesen lemondanának ; főpásztoraink nem kívánnak külsőleg
tündökölni, hiszen fényesebb külső megjelenésük
úgy sem emelhetné azon nimbust, mely őket most
környezi.
E célra lehetne fordítani az államsegély egyik
részét is, valamint ide folynának be a rendes tagok jövedelmeihez képest kiszabott, kötelező évi
járulékaik, továbbá bizonyos functióik (teszem azt a
keresztelési s úrvacsorai fillérek — ^ingyen vettétek s ingyen adjátok azokat <( ) után járó s önkényt felajánlandó palástdijaik.
Végül az én hitem szent az iránt, hogy minden
eszme, ha életrevaló, maga szüli pártfogóit. Hány
oly ároni családdal bír hazai prot. egyházunk,
melyeknek egyenes örököseik nincsenek. Találhatnának-e ezek megtakarított filléreikre méltóbb
örököst, mint segély-egyletünk, melynek felkarolása által saját javukat elősegítnék, testvéreik jövőjét biztosítanák s egyházuk érdekét szolgálnák r
Mindezek felett pedig, hála az egek urának,
híveink szivéből még nem halt ki egészen a kegyelet, tisztelet s szeretet érzete azok iránt, kik
legszentebb érdekeiket képviselik: reményünk teljes az iránt, hogy ezek is sietni fognának filléreikkel azon oltárhoz, melyet úgy a nagy szükség,
mint maga a kor is emelni sürgetnek.
Magamról szólva, talán sohasem éreztem
szegénységemet oly elevenen, mint most. Ha volnának ezreim, mindkét kezemmel felkapnám azokat s letenném eme, már is eloldázhatatlan célra,
hogy egyletünk alakulását ily módon is siettessem.
De ha ezrekkel nem rendelkezem is, vannak
filléreim — a mint hogy ilyenekkel minden tiszttárs b i r ; — ezekkel bizonyára nem fogok hátra
maradni.
Átolvasva cikkemet talán azt fogod mon-

dani, k e g y e s olvasóm, szeretett p a p t á r s a m : Á l o m
ez, k e d v e s b a r á t o m ,

m e g v a l ó s u l á s á n a k ideje m é g

n e m j ö t t m e g ! L e g y e n álom, l e g a l á b b a d d i g
ledém

fe-

n y o m o r ú s á g u n k a t , mig á l m o d á m . Azt azon-

b a n ébren és tisztán látom, h o g y ha t e r v e m álomkép

is,

de

semmi

szín

alatt

sem

torzkép

Jezsovics

az.

Pál,

ev. lelkész

Protestáns

autonomiánk miseriái.

A különtéle egyházi társulatoknál különféle közigazgatási rendszerek alkalmaztatnak. A legnevezetesebbek ezek között: a hierarchico - episcopalis, a consistorialis és a presbytero-synodalis vagyis autonomicus
egyház-szervezet. S ha protestáns honfitársaimnak, különösen a vilagiaknak vagy az ifjú lelkészeknek, kik
egyházunk tényleges állapotát még nem kisérték valami
nagy figyelemmel — feltenném a kérdést, hogy melyik
egyházi szervezet a legjobb, legcélszerűbb ?— unisono azt
felelné mindenik minden habozás nélkül, hogy bizony
ez utóbbi. S végre én sem mondhatnék egyebet. Mint
a dicső szervezetű magyarhoni autonomicus, presbyterosynodalis egyháznak egyik hivatalos tagja, hogy is mondhatnék egyebet ? Igaz, — de midőn egyházi autonomicus
rendszerünk dicső voltát magasztaljuk, vizsgálnunk kell
ezen rendszernek tényleges eredményeit is ; lássuk, hogy
oly dicsők-e a tényleges állapotok is magyarhoni autonóm egyházunkban, mint a mily kitűnő annak külső
szervezete ? nem kell-e arról meggyőződnünk, hogy valamint az élet általában, úgy az egyház élete is egy
folytonos ellenmondás ? hogy a tényleges állapotok meg
cáfolják az eszmét ? Oh bizony, a mi dicső autonómiánknak is vannak ferde kinövései — autonomicus miseriák, s nekünk ezeket mindig újra vizsgálatunk tárgyaivá kell tennünk, rá kell mutatnunk a bajra, hogy
legfőbb protestáns nézetünkhöz képest a reformátio folytonossága fenn ne akadjon, hogy a bajoknak elejét véve
a valóságos állapotoktól az eszméhez, a látható egyháztól a lathatatlanhoz közeledjünk.
Engedtessék meg nekem, hogy autonomicus egyházi szervezetünknek ezen következő miseriáit bemutassam: i. a szabad választás korlátlansága, 2. aránytalanság az egyházi közterhek viselésében, 3. rendszertelenség és erélytelenség azoknak behajtásában — s általában a közigazgatás nehézkessége. Lássuk ezeket
egyenkint.
1. A választási szabadság a gyülekezet autonómiájának sarkpontját képezi. Nevezetes és nagyszerű joga
az az evangyélmi híveknek, hogy egyházi elöljáróikat,
hivatalnokaikat, nevezetesen lelkészeiket magok választhatják. Senki sem korlátozhatja őket abban, hogy oly
egyéneket válaszszanak lelkészeikül, kiknek képzettsége,
jelleme és jóakarata iránt bizalommal viseltetnek; s nem
is várható ott a gyülekezet szellemi és erkölcsi életének

kívánatos fejlődése, felvirágzása, a hol nincs bizalom a
lelkész és hivek között. Azért jó és szükséges a választási szabadság. Hogy azonban ezen szabadság teljesen
korlátlan nem lehet: azt nemcsak a lelkészek érdeke,
hanem magának a gyülekezetnek érdeke is követeli.
Pedig a mi evang. egyházunkban a választási szabadság
majdnem teljesen korlatlan. Míg más nemzetek evang.
protestáns hívei (pl. Német- és A.ngolországban), kik
pedig áltálán véve míveltebbek a mi népünknél, nem választjak szabadon lelkészeiket, a döntő befolyás az egyházi főhatóságoknál levén : addig nálunk a választásnál
az egyházfőknek (superíntendensnek, esperesnek) a választásra épen semmi befolyásuk sincs. A választási szabadság
nálunk korlátlan, pedig a választási képesség épen nem a
legtökéletesebb. S ez az aránytalanság a jog és jogképesség között sok bajnak előidézője. Ez az oka, hogy
gyakran erélytelen, ingadozó jellemű férfi jut lelkészül
olyan gyülekezetbe, melynek hatarozott, erélyes lelkészre
volna szüksége, vagy kevésbé képzett egyén választatik
lelkészül oda, a hol mivelt, képzett lelkész kellene. A
korlatlan választási szabadságnak eredménye az, hogy
igen sok lelkész, a ki lelkiismeretesen elkészült palyájára s kitűnő képzettségre tett szert, a legszegényebb
lelkészi állomásokon kénytelen tengődni, a hol sokkal több gondot okoz neki a mindennapi kenyér
megszerzése, semhogy könyveket, szakközlönyöket szerezve tovább képezhetné magát; míg ellenben nem
egy kevésbé képzett egyén, ld a tudomány iránt teljesen közönyös, a jövedelmezőbb állomásokat nyeri el.
S nem egy elsőrendű gyülekezetben mellőztetik az érdemekben gazdag, képzett, buzgó és erélyes lelkész, s
helyette a göndörhaju csinos káplán választatik meg.
S nem sok tehetséges ifjúnak elmegy-e a kedve a lelkészi
pályától, ha meggondolja, hogy a korlátlan választási
szabadság mellett nem nyerheti el mindig az érdem, a
tehetség és buzgóság a megérdemlett jutalmat s gyakran csak a véletlen szerencsétől függ az embernek előmenetele ? Igen, mert a hivek gyakran a megválasztandó
egyénnek nem annyira képzettségét, mint inkább külső
alakját, leggyakrabban hatalmas hangját tekintik a leglényegesebb kelléknek, vagy isten tudja mi minden körülmények döntik el a választast.
S nemcsak hogy helytelenül gyakoroljak szabad
választási jogukat, hanem vissza is élnek vele. A lelkészi
fizetések ugyan meg vannak állapítva, s az egyházi hatóság ügyel arra, hogy az egyszer megállapított fizetés ne csonkíttassék, és mégis ha valamely gyülekezetben a lelkészi állomás üresedésbe jön, első gondjuk a
híveknek az a kérdés : mikép lehetne a pap fizetéséből
valamit levonni ? nem kapnánk-e olcsóbbért is papot:
próbáljuk meg. És megpróbálják. Elmennek a kiszemelt
egyénhez, kijelentik neki, hogy őt óhajtjak lelkészökül, de
csak ugy választják meg, ha a fizetésből valamit elenged.
Tudom, hogy ez nem mindenütt van így; de tessék szétnézni és meggyőződni róla, hogy ez a betegség nagyon
terjed. A becsületes jelölt természetesen visszautasítja az

ajánlatot, nerh alkudozik ; de ne feledjük, hogy nem
egy jelolt nehéz kísértésbe esik ilyenkor, s ha csak lehet,
elköveti a simoniát, ha egyébként annak veszedelmes
következményei ellen magat biztosítani képes. S ha bármi
uton-módon, talán az egyházi hatóság kijátszásával csak
egy gyülekezetnek is, sikerül hivány-csonkitással, fizetéslevonással lelkészt választani: ennek hire csakhamar
elterjed, s a példa után adandó alkalommal más gyülekezetek is megkísértik az alkudozást, s így lesz a
baj mindig általanosabbá, ha az egyház idejekorán
elejét nem veszi. — Nézetem szerint kérlelhetetlen szigorral kellene megbüntetni azt, a ki az efféle simoniát elköveti , megfosztani választhatási képességétől vagy — utólagosan tudatván meg a dolog — elmozdítani hivatalától ; de meg kellene büntetni azt a
gyülekezetet is, mely választási szabadságával ekképen
visszaél. Célszerű volna, ha az egyházkerület akkép intézkednék, hogy a püspöknek jogot adna, megvonni
azon gyülekezettől a választási jogot, mely azzal visszaél,
illetőleg kinevezni számára a lelkészt.

pök sem fogna a kath. püspökéhez hasonló jogot gyakorolni. A lielyi autonomia korlátozása mellett növelni az
egyházfőnek, az egyházi főhatóságnak, különösen az egyházkerületi közgyűlésnek erejét: ez volna az én óhajtásom,
ez felelne meg a „szabadság és rend® elvének.
A lelkészválasztásról szólva, tekintettel különösen
dunántuli evang. egyházkerületünkre, mint helytelen intézkedést említem fel még azt, hogy nálunk egyházrendszerünk értelmében, az üresedés igen hosszú ideig tart ;
x
/4 év van kitűzve, de igen sok esetben, gyakran lényegtelen okok miatt fél évig vagy azon túl is elhúzódik az
állomás betöltése. Ez nem helyes ; nézetem szerint azonnal kellene megtenni az intézkedéseket a választásra s
végrehajtani azt lehetőleg rövid idő alatt, nemcsak azért,
hogy a gyülekezet sokáig lelki gondozás és anyakönyvvezető nélkül ne legyen, hanem azért is, mert minél hoszszab ideig tart az üresedés : annál több alkalom van a
korteskedésre s mindenféle visszaélésekre. Egyházkerületünk rendszere értelmében azon gyülekezetbe, mely
V4 ^vig a lelkészi állomást bármi okból be nem tölti,
helyettes lelkészt nevez ki a püspök. En azonban úgy
vélem, hogy nem helyettest, hanem rendes lelkészt kellene ily esetben kinevezni, mert az a helyettes bizony
csak mintegy áldozatnak tekintheti magát, a mennyiben nagyon valószínű, hogy nem lesz szívesen látott
vendég, a gyülekezet akarata ellenére levén oda kinevezve,
s ennek következtében lelkészi működése sok tekintetben
korlatozva lesz. De ha véglegesen van kinevezve : akkor
igyekezni fog a gyülekezet bizalmat, rokonszenvét megérdemelni és megszerezni s ha ez "a hivek dacolása miatt
nem sikerül, végre is nem törődik vele, halad a maga
utján, mert állomása biztos, s az egyházi hatóság oltalma alatt áll.

Atalaban az egyházfőnek, a superintendensnek az
eddiginél több befolyást kellene biztosítani a gyülekezet
lelkészválasztásáná). Mert hiszen miből áll most a püspök befolyása ? Mindössze is abból, hogy a gyülekezet
altal előlegesen kijelölt i vagy 2 egyénhez még ő is
kijelöl egyet vagy kettőt. Ezen intézkedés mutatja, hogy
az egyházi hatóság igyekezett befolyást gyakorolni a
szabad választásra, illetőleg a gyülekezet választási szabadságai némileg korlátozni. Ámde az a befolyás illusorius, semmi jelentőséggel sem bir, mert hiszen bárkit kandidál is a püspök, a gyülekezet mégis csak saját
jelöltjét fogja megválasztani. Pedig a püspök, a ki ismeri,
hivatalánál fogva kell hogy ismerje, nemcsak a gyülekezeteket, hanem a lelkészeket és lelkészjelölteket is : sokíme, ezek nézeteim a gyülekezet választasi szabadkal jobban tudja, hogy ki volna az üresedésben levő , ságáról. Eszményi szempontból ezen szabadságnak korlelkészi allomásra alkalmasabb, mint maga a gyülekezet. látlannak kell lenni ; de ha a dolgokat úgy tekintjük, a
Bizony feltűnő lehet, hogy az egyházfők helyett gyak- mint a valóságban vannak; ha figyelemmel kisérjük a
ran hívatlan kortesek választatják meg a papot. Nem választási korlátlan szabadságból eredő számtalan és
óhajtom én, hogy a gyülekezet teljesen megfosztassák gyakran nagymérvű visszaéléseket: el kell ismernünk,
szabad választási jogatói s az állomások püspöki kineve- miszerint igen is szükséges volna a gyülekezet válaszzés altal töltessenek be, Isten ments ettől — az egyenlő tási jogát ugyan fentartani, de akképen szabalyozni,
volna az autonomia teljes megsemmisítésével. Csak azt hogy a mondott visszaélések, a mennyire csak lehetséóhajtanám, hogy a püspöknek az eddiginél több befo- ges, megszüntettessenek.
lyás engedtessék a választásnál, nevezetesen hogy a
2. Egy másik baj, mely prot. autonom egyházunkkandidatióba ne legyen kénytelen okvetlenül bevenni nak felvirágzását akadályozza : az aránytalanság az egyazon egyént, kit a gyülekezet kijelöl, s joga legyen in- házi közterhek viselésében, s leginkább ebből eredő anyagi
dokolás mellett visszautasítani a gyülekezet kandidatió- szegénységünk. Jól tudom én, hogy nem csupán az anyag,
ját, ha az oly egyént kivanna felvétetni, kiről biztosan
a vagyon az, melytől egyházunk kívánatos fejlődése és
és jó lélekkel meg van győződve, hogy a kérdéses gyü- felvirágzása függ, Isten igéjének ereje az, a léleknek
lekezet lelkészi állomására nem alkalmas. Nem kell at- hatalma, mely nem hagyja elpusztulni, életet, jövőt biztól félni, hogy ez episcopalismusra vezetne; ez vagy más tosít neki.
ehez hasonló, a választási szabadságot az eddiginél job(Vége következik.)
ban korlátozó intézkedés szépen megférne az autonomiaKolbenheyer Albert,
val. Mert hiszen a superintendens minden ilyen eljárácsernyei ev. lelkész.
sáról felelős az egyházkerületi közgyűlésnek, mely évenkint
tartatik, s felelősségének tudataban bizonyara egy püs-

ISKOLAÜGY.
A gymnasiumi és reáliskolai oktatásról szóló
törvényjavaslat.
Audiatur et altéra pars.*

másik, kisebb és nagyobb mérvben, de önkormányzati
jogaink elleni merénylet.
A miniszteri javaslat már kiszenvedett. Merito
jacet. A Molnár Aladár-féle bizottsági javaslat, még él
és kisért; tehát lássuk ezt.
Ezen törvényjavaslat, egy oly szaktudós képzeletében megalkotott ábrándkép, ki a maga túlbuzgón
szeretett szakkörén túl nem ismeri, sőt hallani vagy
látni sem akarja, a prot. egyhazak életének oly soknemű követelményeit, s az egyes apróbb egyháznak,
a lét és nem lét kérdése miatt azon bekövetkezett küzdelmeit, melyeknek egy kútforrása s egy alapoka
van; és ez ok, — a protestáns egyházaknak hajdan
dicsősége, ma sokak szerint bűne, — a szegénység. Mi
szükség volt ma, ezen törvényjavaslatnak előtérbe tolására, mikor az állam épen oly szegény, mint egyes
polgárai, s a protestáns egyetemes egyház oly nagy
mérvű anyagi áldozat meghozatalára épen oly képtelen, mint egyes egyházai és hivei, vagy épen, mint
maga az állam. Ha Molnár Aladár, egyházának javát s a
prot. tanügy íelvirágozását őszintén akarja, ekkor azon
törvényjavaslatnak tárgyalását előzőleg, mért nem követeli az 1848. XX. t. c.-ben kimondott, s az 1868. LIII.
t. c. által is megígért nagy elvnek, a hitfelekezetek jogegyenlősége és viszonosságának tettekbeni megvalósítását? Miért választja középiskoláink ellen azon utat,
melyen a Haynau- és Bach-korszak emberei jartak, kik
szintén a tanügy felvirágoztatását hangoztatva, szintén
fényes tantermeket és nagy számú tanárokat követeltek
s ily módon igyekeztek lehetetlenné tenni gymnasiumaink fennmaradását.

Ezen törvényjavaslatnak a közoktatási bizottság
általi tárgyalásáról e lapnak 19-ik számában megjelent
közlemény, oly színben igyekszik a Molnár Aladár
működését és az ő módosításai szerint átalakított törvényjavaslatot feltüntetni, mint az Illyés-ként egyedül
küzdőnek nagy harcai által a prot. autonomia javára
kivívott előnyt. Én is beismerem az ő küzdelmeinek
nagyságát, nem kicsinylem az ő vívmányait; azonban
vajha az ő küzdelmei autonomiánk javára szerezték
volna meg azon vívmányokat! De ennek épen ellenkezője történt.
Kitől származott azon cikk ? Erről annak szövege
csak annyit árul el, hogy szerzője »hitfeleink köziil<(
való. Ámde ki itten a fővárosban jelen volt; ki a tanügyi bizottságnak ezen ügybeni eljárását ismeri; ki annak tanácskozásairól, a napi lapok számára szerkesztett
és azok által közlött egyöntetű tudósításokat figyelemmel kisérte: az biztosan tudja, hogy azon cikknek
olyantól kellett származnia, ki a bizottságnak ezen
tárgybani eljárását, szavazatainak miként változását ;
azon bizottság egyes tagjainak és a Ház egyes »előkelő tagjainak® véleményét, és még „azon nem egy
keserű szemrehányást is, melyet Molnár Aladárnak
kellett és kell folyton hallania,* azon férfiú, ki mindezeket oly részletesen ismeri, tudja és átérezi, — nem
Hajh, de ő szakférfiú ! Mit törődik ő az életnek
lehet más, mint a ki azon bizottsági tárgyalásokon, Molnár azon mindennapi jelenségei és küzdelmeivel? O nem
Aladárnak vagy alatta, vagy felette, vagy benne, de csak hiszi, de hangoztatta, hogy lesz mindenre pénz,
folytonosan jelen volt. Minthogy pedig azon cikk sze- csak a törvény által kényszerítve legyünk. Kezében
rint, „a bizottságnak négy prot. tagja közül, egy soha vannak a tanügy teréni statistikai adatok, s azokból
sem volt jelen, kettő pedig csak a II. fejezet tárgyalá- látja, hogy az állami felügyelet alatt álló 87 gymnasisáig:* reád bizom t. olvasó kitalálni, nem azt, hogy | umban, a mult évben volt 20,540 tanuló, mely létszámból
ki irta, hanem kitől eredhetett hát azon ismertetés ?
egy osztályra 50 tanulót számítva, 410 osztály alakul.
Ezen 410 osztály— hetenkénti 30 órát számítva — tanMár ezen eredet is mutatja azon elérni óhajtott
óráinak száma 12,300. És ezen 12.000 tanóra adására,
célt, mely ellen tőlem telhetőleg küzdeni, én meggyőződésemből eredő kötelességemnek érezem. Ezen indok- egy tanárra hetenkint 20 kötelezett órát számítva, 615
ból szólalok én fel ugyanezen lapnak hasábjain, s igye- tanár szükségeltetik.
kezni fogok e lap t. olvasói előtt azon törvényjavaslatot
Volt pedig nem 410, hanem 573 osztály és tana maga meztelenségében bemutatni, nem elrejtőzotten, terem, nem 615, hanem 631 rendes tanár. Es ime Molhanem nyilt homlokkal kiállva a küzdtérre.
nár Aladár ezt látva, rögtön megkezdi a nagy harcot,
Ezen törvényjavaslat, tanügyi önkormányzatunk legs bús egyedűliségében sem csüggedve küzd, hogy ezensarkalatosabb jogainak, s ezzel együtt
gymnasiumaink
túl egy osztályban nem 50, csak 40 tanuló lehet, s
legnagyobb részének megsemmisítője.
egy rendes tanár hetenként nem husz, csak 18 óra
Ne hidd t. olvasó még azt sem, a mit azon cikk adására kötelezhető.
mond, >:)hogy a törvényjavaslatnak — Molnár Aladár
És ezt annál buzgóbban sürgeti, mert ugyancsak
módosítványa szerint — megállapított szövege, határo- a múlt iskolai évben, a ref. 15 főgymnasiumnak 4611
zottan jobb, mínt a miniszteri javaslat v o l t / Egyetlen tanulójából, 50 tanulót számítva itten is egy osztályra,
fejezetre, az elsőre nézve igaz ez ; de a többi fejeze- alakult volna gt osztály; mely 91 osztalynak, hetenként
tekre nézve, alaptalan állítás. A miniszteri javaslat : rossz ;. egy osztályra 30 órát számítva, 2730 tanóra lett volna
a bizottságnak javaslata: még rosszabb. Egyik, mint adandó. 2730 tanóra adására pedig — hetenként egy

tanárra ismét 20 órát véve számítási alapúi, 136 tanár
kötelezhető. Volt pedig tényleg nem 91 — hanem 122
osztály ; nem 136 — hanem 260 tanár.
Ámde az ily számításokat, az élet vagyis a tapasztalás, rendesen a szakemberek számára hagyja meg.
És a mi a statistikai számítás papírján, kétszer kettő-négynek látszik, az az életben kivihetetlen. Hiszen magának
az államnak felügyelete alatt levő gymnasiumokban is,
a létszám oly különböző, hogy míg ugyan csak a mult
iskolai évben, a n. váradi gymn. I-ső osztályában volt
114 növendék, addig a bártfa^ban nem volt csak 18. Mikor a győri és aradi gymn. ugyanazon osztályában
volt 106 tanuló, akkor az erzsébetvárosiban nem volt
csak 15. Miként egyenlíti aztán ki e különbletet? csak
nem akarja talán a felvételre Nagy-Váradon jelentkező
tanulót, mikor az 50 létszám kitelik, Bártfára — a győrit és aradit pedig Erzsébetvárosba utasítani ? vagy még
kevésbbé akarja őket elutasítani s ez által a tanulás
lehetőségét és szabadságát tőlük elvonni?
A tanulók létszámában tapasztalható ezen nagy
különbség eredményezi aztán azt, hogy a statistikai adatokra fektetett szaktudósi javaslat, ha törvényerőre
emelkednék, megszűnnék reánk nézve azonnal ábrándkép
lenni, hanem lenne egy oly Meduzafő, mely vagy örökös rettegésben tartana, úgy hogy reá tekinteni sem
mernénk; vagy ha reá tekintenénk, megkövesülnének
bennünk az érzelmek, s ridegen dobnánk oda középiskoláinkat azon államhatalomnak kezébe, mely soha nem
méltányolta a prot. egyház azon buzgalmát, hogy a középoktatás ügyét 58 oly gymnásiummal igyekezett évszázadon át fentartani, majd előbbvinni, melyek az államnak egy krajcárjába sem kerültek ; a melyeket nem
fentartott és gondviselt, hanem folytonosan zaklatott,
és elpusztítani törekedett.
És én alig látok előttünk más jövőt. Hiszen ha
azon törvényjavaslat törvényerőre emelkedik, még a debreceni főgymnasiumot fenntartó tiszántúli legnépesebb
és leggazdagabb egyházkerület sem leend képes, az
azon javaslatban kitűzött „két évK alatt, ezen egyetlen
főgymnasiumát a javaslat követelései szerint felszerelni
és átalakítani.
A debreceni főgymn. Értesítője szerint a mult iskolai évben volt I-ső osztályú növendéke 168; II- dik
102 ; III-dik 81 ; IV-dik 88 ; V-dik 68 ; Vl-dik 51 ; VH-dik
91 ; VlII-dik 79. — Ezen 728 tanulót, 8 rendes és 2
parallel osztályban, tanította hetenkénti 252 órán, 12
rendes, 2 segéd, és 3 melléktanár. Ha a javaslat törvényerőre emeltetnék, ugyanezen főgymnasiumban, a növendékek hason létszáma mellett, lenne szükséges felállítani,
az első osztálybeliek részére 4 ; s az egy osztályban maradó
hatodik osztály kivételével a többi osztályok részére
két-két osztályt; s így összesen 17 osztályt.
Ezen 17 osztálynak tanítására, ha a 14. § szerint a
felsőbb négy osztály szakrendszer-, az alsóbb négy osz-

tály szak-csoportosítási rendszer szerint taníttatnék, még
ez utóbbi által nyújtott némi kedvezmény mellett is, sőt
még ha ehez, a mostani órafelosztás és a tanulók létszáma
változatlanul megmaradna s így a lehetőleg legkedvezőbb ^körülmények közt, a következő tanerő lenne
szükséges:
a) Hit- és erkölcstan, 34 órán, 2 tanár; b) magyar nyelv és irodalom 61 órán, 3 tanár; c) latin nyelv
és irodalom 99 órán, 5 tanár ; d) német nyelv és irodalom 31 órán, 2 tanár; e) görög nyelv és irodalom
19 órán, 1 tanár; f) földrajz (hazai és általános) 34
órán, 2 tanár; g) Magyarország története és h) egyetemes történet 33 órán, 2 tanár; i) bölcsészeti előtan
1 tanár, k) mennyiségtan 5 5 órán, 3 tanár; 1) természetrajz 26 órán, 2 tanár; m) természettan, vegytan 28
órán és az itjak orvosi gyógykezelése, 2 tanár ; 11) menynyíségtani és természettani földrajz s a geologia elemei
1 tanár; o) rajzolás — I tanár; p) szépírás 1 tanár;
q) testgyakorlat I tanár. Valamely hazai nyelv, 1 tanár ; francia, angol és olasz nyelv 1 tanár ; rajz és
gyorsírás 1 tanár; műének 1 tanár. Összesen 33 tanár.
Vagyis majdnem két annyi, mint jelenleg van.
Ha hozzá gondoljuk ehez, a 16 tanárral bírni tartozó tanárképző intézet felállítását; továbbá a vidéken
elhulló gymnasiumok növendékeiből Debrecenbe menők
által a tanulók létszámának rohamos emelkedését; úgy
szintén az ezen létszám-emelkedés által ismét bekövetkező kötelezett szaporítását a tantermek és tanerőknek : akkor határozottan merjük állítani, hogy
erre, a ref. egyházkerületek közt legnépesebb és leggazdagabb tiszántúli egyházkerület a legjobb akarata
s igyekezete mellett sem leend képes; felekezetünk
többi gymnasiumai pedig még hamarább elhullanak.
De nincsen is ezen törvényjavaslatnak más célja.
Azt rendeli a 25. §., hogy a melléktantárgyak tanárain kivül a rendes tantárgyak tanárainak száma „a IV.
osztályú algymnasiumban legalább 6. 4 A 29. §. szerint
ezen osztályok hetenkénti tanóráinak száma a kötelezett tantárgyakból legfelebb 26; és így a négy osztály
heti óraszáma lenne 104. De a jelenleg fennálló gyakorlat azt bizonyítja, hogy ha a mellék tantárgyak tanítására hetenként 6 órát számítunk, akkor a kötelezett
tantárgyak hetenkénti óraszáma 22 s legfelebb 24 lehet,
hacsak 10—14 éves gyermekeinket túlhalmozni s testben lélekben kimeríteni és elsatnyítani nem akarjuk.
24 tanórát számítva hetenként egy osztályra, a négy
osztály kötelezett tanóráinak összes száma lenne hetenként 96.
Minthogy pedig az algymnasiumban a tanár mindenkor több órának adására kötelezhető, mint a felgymnasiumban, egy tanárra 20 órát számítva, 5 tanár
100 órának adására jólélekkel kötelezhető. Mire való
hát a hatodik tanár ?
De hol van Molnár Aladár javaslataban, a feleke-

zetek és állam közti egyenjogúság elvéből folyó s bár- I
kitől megkövetelhető méltányosság?
Hiszen az állami gymnasiumok tanárainak fizetési
minimumának meghatározását az egész törvényjavaslatban sehol sem találjuk, csakis a rólunk - nélkülünk intézkedő 82. §. a hitfelekezeteket illetőleg szabja meg
azt. De ezen 82. §-ban viszont nincs meg a hitfelekezetek közti egyenjogúság és méltányosság. Ugyanis
annak zárjel közti végszavai azt mondjak, hogy »e rendelkezés — t. i. a lakáson felüli 1200 frt évi fizetés, — nem
vonatkozik a teljes ellátást élvező egyházi személyekre."
Ha már most tudjuk azt, hogy az állam felügyelete alatti kath. jellegű 87 gymnasiumnak, rendes és
helyettes, okleveles és nem okleveles, összesen 1029
tanára közül, világi 493 , egyházi 536, és így azon tanároknak több mint fele, a fizetés minimumának azon
kötelezettsége alól, helyesen vagy nem helyesen (ezt
nem vitatjuk), de ki van véve : ugyan ki hozhatná még
kétségbe is, hogy a gazdag klérus és hatalmas állam
ily könnyebbsége mellett, méltányos lehessen tőlünk
azt követelni, hogy mi szegények, magunkra hagyatottságunkban álljunk ki a versenytérre. Bizony ez nem a
vallás-egyenjoguságból eredő méltányosság !

Az ez évi sept. hóban Brüsselben tartandó
közoktatási nemzetközi congressus
tervrajza főbb vonásaiban.
M. van

H u m b e e c k közoktatási miniszter elnöklete alatt.

(f.) Beosztás. — A congressus tíz osztályra oszlik,
melyek a következő tárgyakkal foglalkoznak :
1. osztály. Óvodák, gyermek-kertek, gyermek-kertésznő-képzők, elemi oktatás.
2. osztály. Középoktatás.
3. osztály. Felsőbb oktatás.
4. osztály. Szakszerű-, műszaki-, földmives-, kereskedelmi iskolai oktatás.
5. osztály. Népszerű tanítás. Tanfolyamok, felolvasások, könyvtárak, gyűjtemények, az oktatást terjesztő
társulatok.
6. osztály. Iskolai egészségtan.
A CONGRESSUS NAPI RENDJE.
1. osztály.

Elemi

oktatás.

A közgyűlés a következő kérdéseket tárgyalja :
Minő célt kell követnie a törvényhozónak, az elemi
oktatás tanterve kidolgozásában ?
Ily körülmények közt adni nekünk a javaslatban
Az-e a cél, hogy határozott ismereteket közöljön,
szabadságot arra, hogy ha az előirt követeléseknek hogy tapintatos modorban fejlessze a fizikai, értelmi és
eleget teszünk, nemcsak meglevő középiskoláinkat meg- erkölcsi tehetségeket ?
tarthatjuk, de még ujakat is állíthatunk ; ily viszonyok közt
Milyenné kell alakítani az elemi iskolát a nép poadni szabadságot arra, hogy »berendezett bölcsészet-ter- litikai nevelése szempontjából ?
mészettudományi tanszak-"kai ellátott főiskoláinkban, még
Az osztályban tárgyalandó kérdések :
16 tanárral, tanárképző intézetet is állíthatunk : ez, hogy
A) 1. Melyek a tanszabadság törvényszerű határai ?
ne mondjam — guny; de minden bizonynyal olyan
— A szabadság ellenzi e, hogy a tételes törvények
szabadság, mintha Molnár Aladár úr azt indítványozná, biztosítékot kívánjanak a tehetségre és erkölcsiségre nézve
hogy adjanak szabadságot azon politikai pártnak, mely- azoktól, kik hivatást éreznek a nyilvános tanításra ?
hez én tartozom, e hazát önállóvá és függetlenné tenni.
— A legtöbb törvényhozásban a büntetések közt
Mind a két szabadság igen szép ; de az érette küzdő- bizonyos polgári és politikai jogok felfüggesztése is szenek nem boldogságot ád, hanem fájdalmat okoz, nem repel, pl. a gyámsági jog, a családi tanácskozásba való
állváft ez idő szerint hatalmában, az elibe torlasztott ártakozás tilalma stb; a törvényhozó a tanítás jogát
akadályokat elhárítani.
felvegye-e a felfüggeszthetők közé ?
Sysiphusnak is megígérték az istenek, hogy ha
— A büntető törvények elnyomják azokat a tetfeltételeiket teljesítve a követ a tetőre felhengergeti,
teket, melyek az állam biztonságát zavarják. A szabanyugodt és boldog lesz. Hányszor tétetett már prot.
dabb országokban ez az elnyomás nem gátolja a véleegyházunk részére is azon igéret, hogy ha az „Entwurt"mény egyszerű nyilvánítását. Ha a törvények megvetését
féle ily rendeleteknek követelményeit teljesítjük, iskolá- !
a nem hivatalos, de a közönség gyermekeire nézve mégis
ink feljutnak a kulturállam e téreni követelményeinek
nyilt iskolákban tanulják, az ilynemű oktatas a szólásmagaslatára, s aztán mi is e téren nyugodtak s boldoés tanszabadság körébe esik-e, vagy az elnyomandó
gok leszünk. Pogány isteneknek pogány követelése
tettek sorába r
volt amaz ; centralisálni akaróknak gyötrő és soha véget
2. Hogyan kell szervezni az iskolai gyűjteményenem érő követelései ezek. Vajha egyházunk ne veszítené
ket, tekintettel arra, hogy azok oly raktárszerü helyiel a jobb jövőbeni hitet, melyre e sysiphusi munkában
ségek (dépots), hol a tanítók növendékeikkel megjeoly nagy szüksége van, s vajha birna elég egyetértéssel, s
lennek, s hol oly tárgyakat találnak, melyeket nem
ebből eredő erővel, meggátolni, hogy ezen Molnár
minden iskolába gyűjthetni össze ?
Aladár-féle javaslat törvényerőre emelkedjék!
3. A leányoktatásra okvetlenül kell-e külön rendEzen óhajjal zárom ezen, már úgy is hosszúra nyúlt
tartás
és speciális tanterv ?
cikkemet; oly sok még elmondani valóknak közlését
—
Mely életkorig lehet vegyes az iskola ? ,
máskorra tartva fent, ha azt szükségesnek talalom és
főleg ha e lapnak t. szerkesztője, nem zárja el előttem
— A vegyes iskolákban a fiuk és leányok vegyest
lapjának hasábjait.
Kiss Albert.
üljenek-e a padokban ?
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4. Milyen legyen a tanítóképzők rendtartása :
— Mi előnye van a bennlakásnak, mi a künnlakásnak ?
— Mily korra szabható a fölvétel ?
— Hány tanévre kell szabni a tanfolyamot ?
5. Milyen legyen a tanitó-képzők tanterve?
6. A hivatalos iskola ingyenes legyen-e, akkor is
ha a szüle tehetős ?
7. Mily eszközökkel serkenthetni a néptanítói kart ?
— Mily haszonnal jár a tanitók utazása ? Miféle
úton-módon lehetne azt elősegítni ?
B) 1. A Frőbel rendszere meg van-e eléggé alaposan biralva ? Mennyire fejleszthető és mily mérvű alkalmazkodasra képes ?
2. A gyakorlat megmutatta-e, mely örvényeket
kell kerülni az intuitív módszer használatában ?
3. Micsoda jelentősége van a mértannak és rajznak az elemi oktatásban ?
4. Micsoda gyakorlatokkal lehet kifejteni az elemi
iskolában a tevékenységet, gyorsaságot és okszerűséget
(raisonnement) a növendékekben ?
5. Miféle gyakorlatokkal lehet mívelni az emlékezetet az elemi oktatásban ?
6. Az elemi oktatás mily mértékben juttasson helyet a grammatikai elméleteknek ?
7. Mily mérvben ps módszer szerint tanítandó a '
történelem az elemi iskolákban ?
8. Mi az elemi iskolában a fegyelmezés legjobb !
rendszere és a versenyzés, legalkalmasabb eszköze ?
9. Hány órán járjanak a gyermekek naponként
iskolába ?
10. Miképen kell az iskolai kirándulásokat eszközölni ?
2. osztály. Középiskolai oktatás.
A közgyűlésen tárgyalandó kérdések :
A középiskolai tanterv kapcsolatban legyen-e a felsőbb szaktanulmányokkal, melyekre a növendékek magokat szánják vagy pedig a szaktanulmányok közös előzményét, az egyetemes míveltséget kell szem előtt tartania ?
Az osztályban tárgyalandók :
1. A hivatalos középoktatásban, a künnlakást is
ideértve, az állam gyakoroljon-e erkölcsi befolyást a
növendékekre,
rendtartás szigora
alá vetvén őket,'
ö
. nevelő
.
vagy csak meghatározott ismeretek közlésére szorítkozzék, másokra hagyván az erkölcsi vezetést ?
2. Mely feltételek közt üdvös a középiskolákhoz
előkészítőt csatolni ?
Kell-e meghatározott kor a középiskolába való
fölvételre ?
3. Melyek a nyelvek legjobb tanmódszerei, legyenek bár régiek vagy ujak ?
4. Melyik a legjobb módszer a középiskolai taná-'
rok képzésére ? . . . .
. . .
.
. E
;
5. Milyen legyen a nevelési rendtartása és tanterve
a leány-középiskoláknak ?

6. Mely arányban kell felosztani a napot a lecke,
a különtanulmány és szórakozás" közt ? Meddig tartson
egy-egy lecke ?
. 7, Melyik a legjobb fegyelmi rendtartás, s . a legjobb rendszer a serkentésre ?
8. Helyén van-e a középoktatásról bizonyítványokat kiadni ? E bizonyítványokat az állam közegei szolgáltassák-e ki?
9. A történelem tanítására minden tanévre egy
meghatározott korszakot kell-e kijelölni vagy több izben
végig kell menni az egész történelmen, a növendékek
korához mérten ?
10. A földrajzra vonatkozó összes ismeretek váljon
egy speciális tanfolyamban egyesítendők-e vagy természetek szerint a mathematikai, természettudományi vagy
történelmi folyamba osztandók ?
11. Kell-e kijelölni minden tanévre speciális természettudományt, vagy több izben ismétlendő a természettudományi tananyag a növendékek korához mérten ?
12. Mely mérvben és mely mód szerint kell tanítani a mathematikát ?
13. Helyes-e a tantervbe fölvenni az elemi alkotmánytant ?
14. Helyes volna-e a tantervbe iktatni az elemi politikai gazdaságtant ?
3. osztály. Felsőbb

oktatás.

A közgyűlésen tárgyalandók :
A felsőbb oktatás célját az életpályákra szükséges
ismeretek (attitudes) megszerzése szabja-e meg ?
Osztályban tárgyalandók :
1. Helyes-e, hogy az alkotmányos törvény szentesíti azt a jogot, hogy felsőbb tanintézeteket korlátlanul
állíthatni.
2. A közerkölcsi haladás, a tudományos érdek
szempontjából szabhatni-e regulákat, melyekhez a tanárnak a nép vallásos eszméivel ellenmondásban álló uj
tanok tekintetében magát szabnia kell ?
3. Hasonló körülmények közt jelölhetni-e ki határokat, melyek közt szükséges, hogy a kormány az állami
egyetemeken a tanár szabadságát tisztelje ?
4. Az akadémiai fokok osztogatása törvénynyel legyen-e szabalyozva ? .
.
5. Mely módon kell a hivatalos tanterveknek megszabni a tanulmányok keretét ?
6. Mely előnyei és hátrányai vannak az egyetemre
való fölvételi vizsgának ? • Meg kell-e a minimális életkort szabni ?
7. Micsoda eszközökkel biztosíthatni a tanulmányok
sikerét ? ;
8. Bocsáthatni-e a nőket -az egyetemi tanfolyamokra és vizsgálatra?
i .
. <
.
9. A karokban, a melyek bizonyos szakpályákra
készítenek elő, a tanítás a szak közvetlen gyakorlatára

támaszkodjék-e, vagy csupán az elméletre szorítkozzék,
mint ama gyakorlat alapjara ?
10. A felsőbb oktatási intézetek : egyetem, műegyetem, képző-művészeti iskola, földmívelési, állatgyógyászati, mérnöki, banya- és ipariskolak stb., kombinálhatják-e az altalaban tudományos oktatást a technicai
gyakorlattal és a meghatározott szak- és iparpalyákra
való alkalmazással ?
A tervezet 4-ik szakaszaban a szakoktatás, az 5-ikben
a felnőttek oktatása s a 6-ikban az iskolai egészségügy
köréből vannak kitűzve tárgyalásra közérdekű kérdések.
A congressus sikerét előre biztosítják azok a közoktatásügyi nevezetes egyének, kik Franciaország, Angolország, Németország, Sveic, Svédország és Dániában már
eddig egyes kérdések tárgyalására és megvitatására
Ígérkeztek.

KÖNYVISMERTETÉS.
Egyházjogtan,

. - _— i
.
. .
különös tekintettel a magyar prot. egyház

jocji viszonyaira. Irta Kovács
Kiadja1 a »Magyarországi

Albert.

Budapest,

Protestáns

1878.

Egylet".

(Vége)

A negyedik rész az egyház kormányzását
targyazza. A kath. egyház törvényhozását, a privilégiumok és dispensatiók dolgát, úgyszintén a magy. prot.
egyházi törvényhozást, statutumalkotasi jogot, privilégiumokat és dispeiisatiokat ugy mutatja be, mint min,
den más egyházjogi kézikönyv. •
A végrehajtásról ^ szólva kezd a targyalás ügyesedni. A felvigyázatról p. o. igen derékűl ir. Jól van
előtüntetve, hogyan kezdődött az az apostolokban s a
püspökökön, archidiakonusokon és érsekeken keresztül
mint ér véget a pápában a rom. cath.-sokra vonatkozólag.
Az igazságszolgáltatás előadásánal azonban már
vannak hibák. Szól »semmit ő törvényszékről<c semmitoszék helyett. Rosszul hatarozza meg, hogy mit értünk
jogi személy alatt. A 475. lapon így ír: „A polg. perrendtartás megengedi, hogy az önjogu felek is magokat és érdekeiket a per folyamaban jogtudósok által képviseltessék, a kiket ügyvédeknek neveznek. Ez a cath.
és erdélyi ref. egyház perrtsában is meg van engedve;
ellenben a többi prot. kerületekben
szokatlan. * Ez
nem áll.
_
.
. t
A keresetlevél kellékeit nem jól adja elő ; itt szem
előtt kellett volna tartania a polg. perrts 64. §-át; ebben
a kereset kellékei elég jól és mind megvannak.
• A kereset • benyújtása nem az elnöknél történik,
hanem az iktató . hivatalban ; nem is mindig úgy lép a
per folyamatba, a hogy K. mondja.
A bizonyítási módok közt elsőnek teszi (481. 1.) a
bírói szemlét ; holott az egész világ tudja, hogy rendszerint első es legfőbb bizonyíték a beismerés (kivévén

a köteléki pereket), mely minden mást s igy a birói
szemlét is feleslegessé, szükségtelenné teszi.
A 483. lapon elfeledte megmondani, hogy egyházi
perekben a hamis bukásban marasztaltak s börtönben
ülők is képtelenek a tanúskodásra.
Hogy a felek közül melyik bocsattassék esküre,
azt a bíró belatása szokta eldönteni, ha ugyan a felek
önként meg nem egyeznek abban, hogy melyikölyök
tegyen esküt. Ez az úgynevezett önkéntes eskü, a másik
a mit K. emleget, az úgynevezett sziikségképeni eskü.
Meg kellett volna itt jegyezni, hogy eskiiletételtől függő
pereidőlés esetében mindkét irányban, t. i. a le- vagy
lewmtevésre nézve is intézkedni kell a bírónak.
Az elővéleményről vagy jogvélelemről (praesumtio),
mely törvényi és törvénybeli (pr. juris és pr. de jure)
semmit nem ir ; pedig ez nem mellőzhető körülmény
az egyházi peres kérdések eldöntésénél.
Én nem merem mondani, hogy bizonyosan úgy
van, de nekem a K. munkájának olvasgatása közben
már nagyon sokszor jutott eszembe, miszerint neki és
Dr. Szeredy pécsi tanárnak vagy nagyon egyforma észjárások van, vagy talán maga elébe tette K. a Dr. Sz,
könyvét és ugy irt. E vélelemre engem nemcsak a K.
könyvének 498-ik és a Sz. munkájának 792-ik lapjan
előforduló nagy hasonlóság vezetett, hanem kivaltképen
az, a mi K-nál az 507. és Sz-nél a 816. lapon van. Igy ir
egyebek közt Kovács A . : „a kalocsai érseki széktől régi
kiváltság alapjan, nem a prímáshoz, hanem közvetlenül
a pápához mentek a felebbezések* stb.
Szeredynél ezt olvasom : »a kalocsai érseki széktől
pedig régi kiváltság alapján, nem a prímáshoz, hanem
egyenesen a római sz. székhez küldettek a felebbezések* stb.
Aztán mindketten épen egyforma tablazatot készítettek és tettek közzé könyveikben a legújabb egyházi
birói szervezetről stb. stb.
A perorvoslatoknal nem említi (491. 1.) az ítéletet
elhárító orvoslatokat; pedig a szentszék előtt tolyó
egyházi perekben ma is előfordulhatnak : az elmellőző
parancs, az ügyvédi szónak visszahuzása, a perletétel, a
lemondás, a peregyezség stb.
Szóval ebben a részében a könyvnek azután is,
a mint a végrehajtásról, az egyház bírói jogáról/ a bíróságok szervezetéről, az egyházi büntetésekről, • s az egyházi bűnökről beszél, akár a róm. cath., akár a prot.
egyházra tartozólag mindig hibakba, : tévedésekbe esik.
A könyv e része véleményem szerint egészen újra lenne
dolgozandó.
Ismét megjegyzem, hogy a hang- ellen itt is kifogásom van; mert az a beszed./;, a mi megjárja K.
A.-tői ilyen című-röpiratában : »Mj haszna volt a kormánynak a cath. papok korteskedéséből ?*' — az a hang
nem illik bele egy ilyen komoly tudományos munkaba.
Az ötödik nagy rész „az egyházi életről" szól.
Tárgyalja a belépést a keresztség által és az átállás által. Azután jön a vallás-erkölcsi élqt .ápolása a gath. egy42*

házban s a protest. egyházban. Van szó a dogmáról, 1
az isteni tiszteletről, a sacramentumokról s az oktatásügyről lelkiismeretes pontossággal, dologértő bőséggel
és igazsággal.
A házassági jogba nagyon belebonyolul ; de ezen
nem csodálkozom ; sőt azt hiszem, hogy ez sem eddig
nincs jól leirva senki által, sem ezután nem lesz egész
addig, míg az annyit sürgetett s annyiszor is igért polgári házasság által uj életelevenség nem öntetik ez
egész sokat hányatott és minden oldalról feszegetett
ügybe.
Azok a szekeres házassági akadályok minden
könyvben, persze a K.-éban is, híven és sorról sorra előadatnak ; mert megtűri a papiros. Le vannak bölcsen
irva a magyar magánjogban, az osztrák polg. magánjogban, a gyakorlati paptanban és még isten tudja, hol
mindenütt, míg olvasó és tanuló egyformán bele csömörük, jól tudván, hogy azoknak felére sem ad a gyakorlati életben senki semmit.
A házassag megkötése és felbontása körüli eljárás
is egészen szabálytalan levén, azt ugy egy kalap alá
venni, ahogy K. akarná, nem lehet. Különösen nincs
sokban igazsága a felbontásra nézve elmondottaknál ;
annyi itt a visszaélés és szabálytalan találgatás, hogy
nem is csodálom, ha ki nem igazodhatott; más magyar
egyházjogi iró is épen így járt vele.
Az utolsó vagyis hatodik rész „az egyházi vagyon *-ról szól. Nincs benne semmi más mondva, mint
a többi auctorban. Röviden is elbánik K. e részszel,
valami negyven lapon elmondván az egyház viszonyát
a vagyonhoz, az egyházi vagyon egyházjogi viszonyait mind.
Szerző eltagadhatlanul egy nagy munkát végezett így be; de sajnálom, hogy nem egész munkát.
Önkénytelenül is elémbe tolult a kérdés : miért nem ír
ez a nagy könyv jóformán egy hangot sem a gör. catholikusok s kivált gör. keletiek egyházszervezetéről ?
Hiszen szerző csak tudja, hogy ezeket az 1868. évi 9. t. c.
még bizonyos fokú autonómiával is ellátta ? Tudja,
hogy ezek hatalmas szamban képviselik az ország lakosait szerb- és román ajkú metropolitájok kormányzása
alatt ? Egynehány lapot tehát kellett volna ezek
egyházjogának is szentelnie.
1871 óta, mikor az izraeliták egyházi és házassági ügyei országgyűlésileg lettek elintézve, még ezeket
is meg szoktak említeni az egyh. jogirók, sőt az 1871.
évi novemb. 15-én 26,915. sz. alatt kiadott ide vágó
miniszteri rendelet röviden megismertetendő minden
jogász- és theologussal.
A szerzetesekről (542. 1.), apácákról, iskolák, jótékonyintézetek és egyetemekről oly futólag ir, hogy a
ki tudja, mikép ezek milyen fontos és nagymultu közegek a róm. cath. egyház kormányzatában ; a ki tud
valamit a vallás- és tanulmanyi alapról, a pesti egyetem
keletkezéséről, a nevelés - oktatás ügyének hazánkban
való hullámzásáról: az ennyivel megelégedve nem lehet;

az K.-tól sokkal többet vár. Pedig mind ezekről, ott, a
hol az egyházi társulatokról emlékezik, igen jól lehetett
volna szólnia.
Mind ezek után el nem hallgathatom, hogy a létező magyar egyházjogtani munkák közt a Kovács Alberté
van legszebben, legérthetőbben irva. Sok helyen merész
meghatározásokat s meglepően önálló felfogást kockáztat s ebben is páratlanul áll. A protestáns egyházjogot
ennyi szorgalommal és utánjárással egy csomóba még senki
össze nem szedte s e tekintetben sok jó, hasznavehető
van munkájában.
Kimondom tehát, hogy bár a K. könyve nem
mindig felel meg a tényleges állapotoknak ; bár jórészét a most folyó protestáns egyházszervezkedési mozgalom elévüléssel fenyegeti; bár belőle sok helyen a
felekezetiesség kirí; bár tárgyalási modora nem kielégítő : mégis egészen hiába nem dolgozott; vannak könyvének maradandó becsű részei, melyekre mindig öntudatosan reá mutathat.
Egy magában, ugy amint van, nem használható a
könyv ; mert igen sok helyen felrevezeti az olvasót, annyival
inkább a kezdő tanulót.
Viski K. Bálint.

BELFÖLD.
Üss, de hallgass meg!
A Prot. Egy. és Isk. Lap 20. számában a dunántúli e.
kerületnek a gymn. és reáliskolai törvényjavaslatra vonatkozó módosít ványában »a közvetlen felügyelet és
a tankönyvek censurájára nézve* tett szövegezése »szegre
húzó"- eljárásnak bélyegeztetve, helytelenítetik az ápr.
16-diki főgondnoki és sup. megállapodás illető pontjaival
szemben.
E nyilatkozat megköveteli, hogy kerületünk ez ügybeni eljárása kellő világlatban mutattassék be a t. lap
olvasóinak.
Az ápr. 16-diki felirat, a főgondnokok és superintendensek részéről azt nehezményezi, hogy „noha az első
bekezdés szerint, az egyházi főhatóságoktól kívánja a
ministerhez beadatni az adatokat, de végső bekezdésében
ezt visszavonja.* Ebből látható, hogy a fent idézett felirat,
a lényegét nem, csupán formáját nehezményezi; amidőn
tehát a dunántuli e. kerület a feliratban neheztelt formai
hibát kiköszörülő módosítványt formulázott, joggal hihette, hogy csak az ápr. 16-ki felirat értelmében járt el
s épen nem »szegre húzott.*
Ép igy áll a dolog a 78. §-ra nézve is, melyről a 16diki felirat azt mondja : »nincs semmi biztosíték, hogy a
látogatás rendelkezéssé ne legyen* ; a dunántuli módosítvány pedig ép a biztosítékról provideált, amidőn
módosított szövegében hangsúlyozza, hogy »csupán tudomás vétel végett* és »rendelkezési jog* nélkül történjék az.

Hol van tehát itt is a rosz jármas ökröt jellemző
^szegre húzó® eljárás ?

dabronyi lelkész úr emelkedett hangon, áthatva a nemesen küzdő agg tanitó (az ő nagybátyja) fényes érdemei tudatától, lelkes üdvözlő beszédet tartott.

De ha már tollat fogtam, fel kell szólalnom kerületünk azon szintén megtámadott eljárásának védelmére
Utána szót emelt maga az agg ünnepelt férfiú s
is, hogy miként a többi kerületek, nem elégedve meg hosszú beszédében elősorolta e nagy idő alatti viszocsupán superintendensek és főgondnokok, bár elismeréssel nyát népéhez s valóban nemes büszkeséggel mondhatá,
méltányolt s teljesen magáévá tett feliratukkal, a kerü- a mit százak hallatára elmondott, miszerint nem volt
letekbeli előleges összebeszélés nélkül külön is hangot egész tanítói működése alatt nemesszalóki hívei közül
adott feljajdulásának; mert hisz ép ez eljárásukkal bi- I még csak bűnvádi kereset alatt is csak egy híve sem.
zonyították be a legélénkebben a kerületek azt, hogy egész
Az ünnepelt után a somlyó-vidéki evang. tanítói
mélységében átérezték a középtanodai okt. ügynek a prot.
! kar nagy számmal jelen volt tagjai léptek elő s az Öszegyházra nézve nagy jelentőségét; ez által tanúsították
szes tanítói kar nevében alólirott üdvözölte a mindenki
éber őrállási képességüket; ez által váltották be a prot.
előtt kedves embert, az igaz tanítót, a hazai tanitók
közönségnek a kerületekbe helyezett azon bizodalmát,
példányképét; a jelenvoltak legifjabb tagja Halász Lajos
hogy még ha a főtábori kar megtette is alkalmilag a
pedig, a jubilált agg kartársnak egy díszes babérkoszorút
maga tisztét, a derék hadak sem aludták el a harci
nyújtott át illő felirattal. Ezután a somlyó-vidéki lelkériadó talpra, fegyverbe hívó szózatát; mert a míg az
szi kar jelen volt három tagja állott fel s a lelkészi
a szellem él a prot. egyházban, addig jogait meg fogja
kar nevében Szalay Sándor nagyszőllősi lelkész úr bevédeni, tiszteletben tudja tartatni; de amint megelégszik
szélt az evangeliumi lutheránus tanítóról s az ünnepelt
azzal, hogy mások, habár bizalma teljességét biró közérdemeiről. E beszéd végeztével a lelkészi kar jelenvolt
vetlen övéi tegyenek helyette, — azonnal féltenünk kell
tagjai egy művésziesen összeállított nefelejts-virág-csoka szunnyadó magyar prot. egyház minden jogát.
rot nyújtottak át az ünnepeltnek.
De tán az is áll, hogy több szem többet lát. Ki
Végül a fent említett gyülekezet érdemekben megvolna az p. o., a ki a mi kerületünk részéről proponált
legcélszerűbb módozatot, a gymn. államsegély tárgyá- őszült felügyelője, a mély vallásosságáról ismeretes
ban, a leglényegesebb, a legfontosabb s a legüdvösebb Szakonyi I. úr intézett néhány szót az általa is mindig tiszés az állam altal is elfogadható, sőt praecedens által is telt s szeretett agg tanítóhoz s elérzékenyülve mondá
a többi közt, hogy volt idő, midőn e gyülekezet szeretámogatott jobbitmánynak ne tekintené ?
tett tanítóját elvitték volna, de ő szerény fizetése melEs nem tanulságos, nem nagy jelentőségü-e a kormány és a hazai közvélemény megalakítására nézve is, lett is megmaradt nemesszalóki hívei között s turt,
s így a törvényhozásra nézve is, hogy a külön-külön ta- nélkülözött, csak hogy híveit boldogíthassa. Felügyelő
nácskozott kerületek mint egy ember állottak ki a sikra, s úr azzal végzé beszédét, könnyező népéhez fordulva :
egytől-egyig, együtt gondolkoztak, együtt éreztek s egyet becsüljük meg továbra is magát kedves tanítónkat, valahatároztak, hogy tehát a 3 millió prot. e., nemcsak ve- mint az ő tanítását. Megjegyzendő, miszerint felügyelő
zérférfiaiban, de egyetemében is egy sziv, egy lélek, egy úr gondoskodott már arról is, hogy ünnepelt tanítójuk
a legmagasabb helyen is kitüntetésben részesüljön s valógondolat a prot. autonom jogok tárgyában, mint szászínű az is. hogy ez idén a Zsedényi-féle alapítványból
zadok óta, úgy ma is! ?
1 is ő fogja megnyerni az illető jutalmat.
Mi csak örvendeni tudunk e megnyugtató, e joígy végződött be a ritka magasztos ünnepély a
gainkat egyedül biztosító éberségnek ; minket ép az
templomban,
a jelenvoltak örömkönnyei s lelkes élellenkező eljárás hangolt volna le sokkal inkább s azt
jenzései
között.
Talán nem lesz érdektelen felemlíteni,
helytelenítettük volna teljesen.
hogy alig van Nemes-Szalókon olyan ember, a ki az ő
Körmendy Sándor,
neveltje ne volna s ki atyjának ne nevezné ünnepelt öreg
dunántúli ev. ref. e. ker. jegyző.
barátunkat. De ki is mutatták kedvelt hívei, hogy valóságos atyjuknak tekintik őt. A templomból felkoszorúzva,
, karjaikon vitték lakásába.

Egy agg tanitó 50 évi jubilaeuma.
A kies Somlyó vidék egyik szerény faluja, a veszprémi evang. egyházmegyéhez tartozó Nemes-Szalók
íolyó évi május hó 17-dik napján megható ünnepélynek
volt színhelye. A 69 éves Borbély Sándor ág. evang.
tanitó ünnepié 50 évi tanítói jubilaeumát.

Mint minden nevezetes esemény, úgy ez ünnepély
is lakomával végződött, a gyülekezet által rendezve.
E lakomán a számos vidéki vendégen kivül a gyülekezet minden családja képviselve volt.

Éljen sokáig az érdemekben gazdag férfiú oly jó
egészségnek örvendve, mint a minővel ekkorig az ég
Ajubiláltnak az említett napon közvizsgája lévén, ezzel megáldotta. S ha teste gyengülni fog is, legyen lelke
vette kezdetét az ünnepély. A kitűnő eredményű vizsga mind végig oly fiatal, mint a minő volt 50 évi jubilaeután e filiális gyülekezetnek is lelkésze Borbély Sándor , uma ünnepén.

Adjon Isten sok ily harcost ugy az evangéliumi
protestáns anyaszentegyhaznak s a népnevelésnek, mint
az édes drága hazanak !
Buthjj Márton,
nagyalásonyi ev. tanitó.

A dunántúli ref. e. kerület közgyűlése.
(Vége.)

Kevés az, mit e gyűlés folyamáról még megemlíteni akarok. Ilyen, hogy a b.-somogyi esperes e. látogatás alkalmával a kegyadományokat s egyéb fizetendőket a gyülekezetektől nem szedi, hanem mindegyik
gyülekezet, azokat a kijelelt pénztárnokhoz e. látogatás
előtt már beküldeni, s a beküldés valódiságát az e. látogató előtt igazolni tartozik. Ezen eljárás elég korrekt
s ha jól emlékezünk, a dunamelléki e. kerületben is így
van. Statútumokra, régi gyakorlatra stbre hivatkozva
helytelenité ez eljárást egy-két e. megye. A b.-somogyi
esperes ur
érvelései , hogy kifejlett postarendszerünk mellett, célirányosabb a pénzeknek postán szallitása,
mint a faluról-falura hurcolás, hogy az a pénzszedés
rontja
egyházlátogatói tekintélyét s rabolja másra
fordítandó idejét, hogy a pénzszedő esperes úgy
szerepel, mint az országosan siralmas
emlékezetű
adóvégrehajtók, hogy a traktusoknak engedtessék egy
kis önállás, ne kényszeríttessenek prokrustesi ágyba,
hogy ne uniíormirozzunk, hogy végre is nem az a cél,
miként szedjük be filléreinket, hanem hogy azok befolyjanak stb. stb., mindezen erősségek a modernismus
ellenségei előtt keveset nyomtak. De hisszük, b.-Somogy, szép kezdeményezését dűlőre viendi s az illetékek pontos beszolgáltatásával ira'ndja meg azon statútumot, melynek a dunántúli egész egyházkerület, Mezőföld, Mátyusföld, Becsvölgye, Garanvölgye, Bakonyalja, Vértesalja, minél elébb meghódoland.
Kerületi segély-egyletünk alapszabalyai (domestica)
a bizottság munkálata szerint, csekély módosítással elfogadtattak, kerületi lelkészgyámoldánk is a valósuláshoz egy hatalmas lépéssel közeledett; véleményeikkel
az egyházmegyék, az 1878. okt. 20. egyházkerületi
gyűlés j.-könyvének 249. sz.-ban tett indítványhoz hozzá
járultak ; minek következtében a kerületi pénztárnok
utasítva lett az ott felemlítettek valósítására ; az alapszabályok készítése pedig, a ker.-segélyegylet alapszabályait készített bizottságra ruháztatott.
A b.-somogyi egyházmegyéből, megerősítés végett
felterjesztett több tanítói díjlevél szép bizonyítványa
azon érdekeltségnek, mely ott a népnevelés ügyében él;
kivált az alsósarkadi ref. egyház e téren való áldozata
dicséretre érdemes.. Hanem azt a néhány kéve rőzsét,
mely az egyházkerületnek is annyi idejét elfüstölte, a
b.-somogyi egyházmegye elégethette volna
otthon,
kár az ilyen csipp-csupp tárgyból apellátát csinálni.
Gyűlésünk még sok nevezetes tárgyairól, úgy is
elég hosszura terjedt közlésem hallgat; csak azt emiitjük még meg, hogy e gyűlése a dunánt. ref. egyházke-

rületnek, a lelkészvizsgára fordított napokat is beleértve,
tizenegy napig tartott. Váljon az egyes gyülakezetek,
az egyházmegyék s a kerület pénztárai, az ily hosszadalmas gyűléseket meddig fogják győzni és birni ? hogy
ily gyűlésekre, a világi elem jelenlétét lehet-e kívánni ?
s ha eltávoznak lehet-e részvétlenségnek mondani ? hogy
e rendszer tartatható-e sokáig ? — mindezen kérdéseket
e.-kerületünk gondolkodni szerető s közügyeink iránt érdeklődéssel viseltető férfiaink becses figyelmébe ajánlom.
Kis

Gábor.

IRODALOM.
A solti ref. egyházmegye 1879. aug. 5-kén és 1880.
april 28-án s következő napjain Kun-Szent-Miklóson tartott gyűléseinek jegyzőkönyvei. Kiadta Kálosi Géza,
egyházm. e. főjegyző. A nyári gyűlésen közérdekiibb
tárgy nem igen fordult elő ; a tavaszi gyűlésnek ellenben
igen érdekes és fontos tárgya volt az esperesi jelentés,
melyből kiemelhetjük a következő adatokat: Az egyházmegyei összes építkezések értéke 8175, a kegy adományoké 3800 frtra ment. A tankötelesek száma 8434,
akik közül tényleg iskolába járt 5770. Az 55 tanitó közül
50 képesített. Felekezeti iskolát tart 19 egyház. — A
tavaszi közgyűlésen tárgyalás alá vétetett a „zsinattervezeti Szabályzat* is s annak több pontját kifogásolta és
módosította az egyházmegye.
A Havi Szemle május havi füzete megjelent.
Tartalma : Szűz Máriáról (finn monda), Barna Ferdinándtól.
Werner és Lyell, Róth Samutól. Neólogia és orthologia,
Dukav Vilmostól. Az ellenzetről, Tóth Sándortól. Képzőművészeti szemle, Beleznay Alberttől. Könyvszemle.
A Nemzeti Nőnevelés május havi füzete a következő tartalommal jelent meg: Gr. Széchényi István paedagogiai nézetei, Zichy Antaltól. Széchényi vallomásaiból. Nőnevelés, Lederer Ábrahámtól. A z első hazai
tanitóképző-intézet felállításának rövid története, Péterfy
S.-tól. A neologia és orthologia, Komáromy Lajostól.
Háztartási iskolák, Gelléry Mórtól. A táplálkozási anyagokról. A madarak költözése, Szente Józseftől. A népiskolai földrajzi oktatásról. Vegyesek.
W e i s z m a n n testvérek bizományában Bpesten megjelent : A térképrajzolás
elemei, irta Zák R. József. A
szöveg közé nyomott számos ábrával és egy térképpel.
96 lap, ára 1 frt 20 kr. — E munka, tulajdonkép Wenz :
Das Karten-Zeichneii in xler Scliule^ című füzetének átdolgozása. Szerző azonban méltán odaírhatta .műve címlapjára, hogy „irta®, mert az emiitett művécskének
csak rendszerét s átalános vonatkozásait vette át, míg
a részletekben mindenütt hazai viszonyainkhoz alkalmazta. Hasznos munkát végzett, mely a földrajz értelmes és érdekes tanításához egyengeti az utat. A földrajz középtanodai oktatásának főhibája az, hogy a térképek
megértetésére semmi súlyt nem íektet. Enélkül pedig

e téren csak magolásról lehet szó. Jó térkép hasonlíthatlanúl jobban és könnyebben tanít, mint a legkülönb földrajzi kézikönyv, s aki érti a rajta levő hieroglypheket,
könnyedén leolvassa róla mindazon természeti viszonyokat, melyek az ábrázolt földterületen uralkodnak. E füzet biztos kalauz a térképek olvasásához. A növendék
a jegyek utánrajzolásával a térképet lassanként megérti,
s minél tovább halad, annál érdekesebbé válik előtte a
tantárgy.
A Protestáns Pap 8-dik füzete megjelent. Van
benne egy németből fordított egyházi beszéd ; egy vasárnapi ima Bersiertől Feleki József, fordításában, egy
pünkösdi alkalmi versezet Sántha Károlytól. Vigil a
népiskolai egyházi énektanításról, Hörk József és Borzsák Endre pedig a gyakorlati lelkészet körébe vágó
kérdésekről írnak. Guggenberger, osztrák hitsorsosaink szomorú helyzetének illustrálásaul egy cikk fordítását közli,
mely miatt a klagenfurti cs. k. államügyész az »Osterreichischer Protestant8 cimü lapot konfiskálta. Az érdekes, valtozatos tartalmú füzetet kérdések és feleletek
zárjak be a gyakorlati lelkészet köréből.

KÜLÖNFÉLÉK.
* Személyi hírek. A debreceni ref. egyházmegye
most már harmadízben elrendelt segédgondnok-választása ezúttal sem vezetett eredményre. Általános szavazattöbbséget senki sem nyervén (Bernát István io, Laky
Lajos 9, Nadányi Miklós 6 szavazatot kapott), uj választás fog végbemenni. — Zvarínyi
Lajos, szarvasi
ev. tanító, e hó i8-án tartotta meg tanítványaival a századik vizsgát, ötven évi fáradhatlan -szorgalmú
tanítóskodása után. Hódmezővásárhelyen pedig Könyves
István, ref. tanitó ünnepelte 17-én ötven éves tanítóskodásának jubilaeumát. Volt és jelenlegi tanítványai ez
alkalomból díszalbummal és ajándékokkal tisztelték meg.
* Iskolai értesítések. A hódmezővásárhelyi reformált
főgymnasiumban az 1879— 80-adík tanévre szóló írásbeli
érettségi vizsgálatok junius 7. 8. 9-edik, a szóbeliek
ugyanazon hó 19. 20. 21-ik napjain fognak megtartatni.
A magán tanulók a fölvételre junius i-ig bezárólag jelentkezhetnek. Az évzáró közvizsgálatok junius 23. 24. 25.
26-dik napjain tartatnak meg, az évzáró ünnepély junius
27-én d. e. 10 órakor leend. Hód-Mező-Vásárhelyen,
1880. május 18. Az igazgatóság. — Az eperjesi tiszai
ev. egyházkerületi tanítóképző intézetben a tanitóképesítő vizsgálatok junius hó 30-án és folytatólag julíus
i-én s következő napjain fognak megtartatni; a kellően
fölszerelt folyamodványok nagyt. Sztehlo János főesperes
úrhoz, mint a vizsgáló bizottság elnökéhez, Eperjesre
junius 15-ig küldendők. — A miskolci helv. hitv. lyceumi
főgymnasiumban a folyó 1879—80-ik iskolai év végével
tartandó köz- és érettségi vizsgálatok. A közvizsgálatot

megelőzőleg a gymn. 8-ik osztály tanulói junius hó y-ín
és 8-án tesznek osztályvizsgát. A gymnasiumi 8-ik osztályú
vizsgát kellő sikerrel letett tanulók Írásbeli érettségi
vizsgát tesznek junius hó 9. 10. 11. 12-ik napjain. Ugyanezek szóbeli vizsgálatot tesznek junius hó 14. 15. 16.
17-ik napjain. A közvizsgálat jun. 20-án kezdődik, midőn
a délelőtti istenitisztelet végeztével az avasi templomban — az igazgatói évi jelentés után — egyházi közés összhangzatos éneklésből és kardalokból vizsgálat s
egyszersmind a nagy hallgató teremben rajzműi kiállítás
lesz. Ugyan e napon d. u. 3 órakor az avasi templomban,
a „Kazincy-kör* tartja örömünnepét. Ennek végeztével
a testgyakorda növendékei mutatják be haladásukat.
Junius 16. és 17-én a gymn. 8-ik osztályba bejegyzett
magántanulók Írásbeli-, 18—19-én szóbeli vizsgálata fog
tartatni. A többi magántanulók vizsgája junius 26. és
27-én leend. Junius 25-én iskolai tanács tartatik, melyen
a tanuló ifjúság tudomány és erkölcsben tett előmeneteli
osztályozása történik s a jelesebb tanulók közt az ösztöndíjak és jutalmak kiosztatnak. Az i8 80 / 81 -iki iskolai év f. é,
sept. i-én kezdődik. A tandij félévenként előre fizetendő.
Kelt Miskolcon, 1880. ápril 22. Bizony Tamás, iskolai
kormányzó. Halmy Gyula, mint ez évi igazgató-tanár.
* A hódmezővásárhelyi ref. egyháztanács f. évi
május hó 9-én tartott ülésében szavazat-többséggel (14
szóval 12 ellenében), azt a végzést hozta, hogy »H.M.-Vásárhelyen a mostani viszonyok közt ez idő szerint
a tanári vagy más hivatali állással a vegyes tartalmú
hetilap szerkesztése össze nem férhet.® A »Hód-MezőVásárhely 4 szerkesztőjének eszerint fél év alatt le kell
lépni journalistikai pályájáról.
* Az angol kisasszonyok balassagyarmati iskolája pártoláshiány, a rozzant épület közveszélyessége s
több ilyen okok miatt megszűnik a folyó iskolai év
végével, a hercegprímás beleegyezését adván a főnöknő
ebbeli kérelméhez. Se baj, majd kipótolják ezt a rést másutt.
* Az „Egyetértés* írja: A középtanodai oktatásról szóló törvényjavaslatot a kormány végkép elejtette, s többé nem is fogja mai szövegezésében a ház
elé terjeszteni. Erre főokul nem annyira a képviselőházi
pártok közt mindinkább terjedő ellenzés inditá a kormányt, hanem sokkal inkább a kath. klérusnak s a tanitó rendek főnökeinek komoly ellenzése. Most már
Trefort Ágoston vallás- és közoktatási miniszter a törvényjavaslatot sokkal szűkebb keretben akarja előkészíteni s erre az ülésszak befejezte után még a folyó nyáron enquétet egybehívni, hova nemcsak általában a
szakférfiak, hanem úgy a kath. klérusnak, mint a protestánsok egyházkormányzatának fejei s képviselői is
meghivatnak. Arról azonban, ismételjük, már letett a
miniszter, hogy az országgyűlésen a javaslat netán törvényerőre emeltethessék.
* Gusztáv Adolf-egylet. A Gusztáv Adolf evang.
egylet központi bizottmánya köztudomásra hozza,, hogy
az Összes egyletek f. é. 34-ik közgyűlését sept. 14—
16-ík napjain Karlsruhe városában tartandja s felkéri

azokat, kik beszédet akarnak a közgyűlésen tartani, miszerint azt az ügy megjelölésével egyetemben f. évi julius
20-káig a központi bizottmánynak Lipcsében bejelentsék.
Rozsnyón, 1880. május 18-kán. Cékus István, eee. gyámintézeti elnök.
* A baptisták Újpesten imaházat szándékoznak
nyitni, s ezt Mayer Henrik a magyarországi baptisták
elöljárója Pestmegye alispánjának be is jelentette.
* Unitárius egyházközség alakult Hódmezővásárhelyen, mely az első isteni tiszteletet pünköst másodnapján, a gazdasági iskola egyik termében tartotta meg.
A szónoklatot Nagy Lajos esperes-lelkész tartotta.
* A váci reform, egyháznak, mint nekünk irják,
ifj. Gróf Ráday Gedeon egy kiváló Ízléssel készített,
remek űrasztalát ajándékozott. Az egész mű carrarai
márvány. A nagy értékű adomány pünköst szombatján
lett Vácra szállítva és felállítva, s e nagylelkű tett általános meglepetéssel összekötött örömöt szült az egyház
tagjaiban. Ünnep 2-od napján a nemes gróf megjelent
Vácon, s miután az úrvacsorát a már beavatott új szent
asztalról felvette, a lelkész szóval is kifejezte előtte egyházának köszönetét, benső háláját, pünkosti lélekhez
méltó áldozatkészsége felett.
* Gyászhír. A következő gyászjelentés küldetett be szerkesztőségünkhöz : Mészáros Józsefné szül.
Márton Jozefa, Katalin leányával, szomorodott szívvel
jelentik leledhetlen férjének, illetőleg atyjának tiszt. Mészáros József úrnak, késmárki ref. lelkész s az abauji egyházmegye tanácsbirájának élte 47. évében tüdővészben
történt gyászos elhunytát. A boldogult hült tetemei f.
hó 20-án tétettek örök nyugalomra Béke hamvaira.

központi 50 frt., a bajai 5 frt., a poprád-felkai 5 frt., a
zentai 5 frt., a cservenka- ó- és ujszivaci 20 frt., a
szentesi 5 frt., az első hazai 200 frt., a nagy-szebeni
10 frt., a túrkevi 20 frt.; az egyesült fővárosi 50 frt., a
nagy-kunsági 20 frt., a ráckevei 10 frt., a hét bányavárosi 10 frt., a kisbéri 20 frt. Budapest, 1880. april
19-kén.
Hornyánszky
Victor,
mint az ^országos protestáns árvaház® pénztárnoka.

A szegedi ágost. hitv. evang. egyház s lelkésze
javára ujabban a következő jelentékeny adományok érkeztek hivatalomhoz : A Gusztáv Adolf-egylet legújabb
ajándéka Sztehlo András közvetítésével (841.30 m.)
491 frt 90 kr., az egyház részére. Kónigh R. budapesti
lelkész úrtól 35 frt, mint a kaiserwerthi diakonissa-intézet adakozása. Dr. Messner berlini tanár gyűjtése —
Lang Adolf pesti alesperes útján—22 frt 65 kr. Bieberauer Tivadar úr, a budapesti német reform, egyház
pénztárnoka révén különféle, leginkább külföldi gyűjtésekből 537 frt, s ennek kamata 28 frt 87 kr. E közlemény összege tehát 1080 frt 77 kr. az egyház biztosítására. Kelt B.-Csabán, 1880. május 1. Dr. Szeberény
Gusztáv, bányakerületi superintendens.

Az országos prot. árvaházra: Veres Károly váci
ref. leik. az egyház részéről 4 frt, maga részéről 1 frt
50 kr. — Cékus István rozsnyói ev. leik. és superintendens 18 frt (ehez járultak : a rozsnyói ev. női gyámintézet,
a rozsnyói confirmánsok és Cékus István 1880-ra szóló
* Szerkesztői üzenetek. Kis-Palád. Levelet irtunk. tagsági díjaikkal). — Éri Ferenc pacséri ref. leik. a
— Tisza-Becs. Becses küldeményét, sajnálatunkra, nem | confirmáltak részéről 3 frt 50 kr. — Baltazár Antal
használhatjuk fel, mivel az már egyebütt megjelent. betléri ev. leik. az Ínséggel kűzködő cofirmáltak részéről 60 kr. — Mockovcsák János besztercebányai ev. leik.
Fogadja különben szives figyelméért köszönetünket.
a magyar és német confirmáltak részéről 8 frt 75 kr.
— Kulcsár Sándor újvidéki ref. leik. 17 frt 28 kr.
(ehez járultak a következő confirmánsok : Récs M. 1 frt.,
Nyíri A. 1 frt., Simon P. 50 kr., Lukács István 50 kr.,
Erdős K. 50 kr., Cséki M. 50 kr., Gábel P. 40 kr.,
Az országos protestáns árvaház számára az Cina A. 30 kr., Kovács György 30 kr., Körösi A. 30 kr.,
utolsó kimutatás óta alólirottnál következő adakozások PalánkiJ. 20 kr., Szabó B. 20 kr., Gyenizse S. 20 kr.,
Varsányi L. 20 kr., Baksa L. 14 kr , Halasi J. 10 kr.,
folytak be: a szász-tót pelsőci evang. egyház 3 frt.,
Wladár János evang. esperes úr Sámsonházán 1 frt., a Varsányi L. 10 kr. Nyirő L. 10 kr., Dömötör Ödön
budapesti reform, egyház 40 frt., Menerdorf Ferenc úr 10 kr., Dömötör Z. 10 kr., Szabó Katalin 1 frt., Gannai
Orosházán 1 frt., Özv. Roth Istvánná asszony Oroshá- Lidia 1 frt., Dömötör Mária I frt., Csanda Juliánná 1 frt.,
zán 1 frt., Jezsovics Pál evang. lelkész úr Cinkotán 1 frt., Dömötör Erzsébet 1 frt., Szabó Sára 50 kr., Tóth Lidia
Jalics Sidonia asszony Budapesten 10 frt., a medgyesi 50 kr., Nagy Juliánná 50 kr., Somogyi Erzsébet 40 kr.,
evang. confirmandusok 3 frt. 90 kr., a mramoráki evang. Ferenci Lidia 40 kr., Szabó Mária 30 kr., Kaszás Zsófia
confirmándusok 2 frt. 17 kr., a kiskőrösi evang. egy- 30 kr., Barta Klára 20 kr., Tóth Zsuzsánna 20 kr., Szeház 10 frt. 10 kr., Nagy Pál ref. lelkész úr Tornallján keres Katalin 20 kr., Cs. Tóth Sára 20 kr., Kovács
6 frt. 4 kr., a szalonaki evang. confirmandusok 4 frt. 40 kr., Katalin 20 kr., Fődi Sára 20 kr., Csipő Judith 20 kr.,
Wahrmann Sándor úr Budapesten 10 frt., Kovács Lőrinc Pásztor Lidia 20 kr., Palánki Judith 10 kr., Pál Zsuhagyatéka Szatmáron 25 frt. és ennek egy évi kamatja zsánna 3 kr., Szűcs Éva 2 kr., perzselybe bejött 49 kr.
Szerk.
2 frt., összesen 27 frt. Takarékpénztárak adakoztak: a
nyíregyházi 10 frt., a tornalljai 20 frt., az országos
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1 W Azon t. előfizetők, kiknek előfizetések
lejárt^ annak megujitására felkéretnek.

Korlátlan szabadválasztás és hivatalnokok
nyomorúsága ref, prot. egyházunkban.
Köztudomású dolog immár, hogy a miskolci
ref. lelkészi állomások egyike, a volt lelkipásztor
TisSa-Nánára lett meghivatása által megürülvén,
tiszáninneni egyházkerületünk legnépesebb ref. gyülekezete azon kényszer-helyezetbe jutott, miszerint
a fungens papok előléptethetése, szellemileg és
anyagilag jutalmazása érdekében 1865-ben hozott
lelkészválásztási törvényeknél fogva az a.-borsodi
e. megye kebelében élő lelkészek közüli választásra lőn utalva. Azonban a soha még ily körülmények közé nem jutott egyház, az elköltözött
hivatalnok távozása által okozott kellemetlen érzelmek között, kísérletet tőn, veszteségének fényes
kárpótlása végett, az egyházi téren kimagasló
egyének hajlamának kitapogatására, mig nem
őszintén bevallá, egyházmegyei kormányszékünk
elnökéhez intézett levelében, hogy az általa neheztelt papválasztást megszorító törvénynek alkotmányos úton változtatására, eshetőleg végképen eltörlésére törekszik. Más részről az e. m. szék, a
magunk által képviseleti uton hozott törvénynek,
-esküjéhez hiven tiszteletet akarván szerezni, a renitens egyházra alkalmazni a büntető szigort, az e.
ker. hatóság kétségtelenül föltételezett helybengyása hitében — jónak, sőt kötelességszerűnek látta.
Ember kellvén a gátra, miután alólirt a berendel'tetés elfogadását, a nagy mester ama szavaival
utasítá vissza: ^a hol titeket szívesen nem látnak:
saruitok porát is verjétek le !* Maid e. r ~ - v;k
főjegyzője T ó t Dániel emődi lelkész sem óhajtván erőszakosan Miskolcra tolattatni, e. megyénk
•intézkedésének érvényesítésére Fekete József lelkésztársunk, fiúi hódolattal ajánlkozott.

i x i i n c L é g -

s z o l g - á ű . l a . a . t ' u j a . l s : .

Ily előzmények után került a miskolci egyház ügye fölebbezve az e. ker. kormányszék asztalára, hol kiemeltetvén az a.-borsodi e. megye
törvényszerű magatartásának szükségessége, —1
a törvény hatályon kivül nem tehetése esetére,
a magát megadó miskolci egyház atyai kegyeleim
bői megnyerte, elmúlasztott választás megejtheté*
sének a törvény korlátai közt gyakorlandó szabad
választás jogát. S egyszersmind kimondta supeI rint. gyűlésünk a papválasztási törvények revisió*
jának szükségét és törvényjavaslat készítésével
néhány tagot megbízott.
Erős tehát a kilátás, a törvény lényeges
változtatására, sőt föltételezhető, miszerint a tiszáninneni ref. egyházkerület gyülekezeteinket ősi jo! gukba visszahelyezi!
Ez a sejtelem vétette velem föl most a tollat
ezen eshetőség adatta cikkemnek cimét.
Elvitázhatlan, hogy a katholicismus absolut
hatalmának láncai közül vér és vagyon feláldozása utján megszabadult, egyházfentartó híveinket,
a tekintetben, hogy legmagasztosabb lelki ügyeinek gondozásával kiket bizzon meg, az elvállalt
terhek kötelezettsége mellett a korlátlan szabadválasztás joga méltán megilleti, s e téren a korlátozás bár szent célokból épen úgy természetellenesnek mutatkozik, mint ha az állam nemzetgazdászati szempontból beavatkoznék abba, hogy
a földes úr ne saját belátása, legjobb meggyőződése
szerint válassza meg dirigens gazdatisztjét, hanem
kényszeritné arra, hogy meghatározott szűkebb
körből szemelje ki anyagi javainak k e z e l ő j é t .
De ki tagadhatná azt is, miszerint e. ker.
/ 1
kormányszékünk, megszánván a jobb sorsra erdemes egyházi szolgák lelket nyügző nyomorát, nem
talált más kisegítő módot a kis egyházakban híven munkálkodó lelkészek szigorú helyezetének
enyhítésére mint a változás által ürült állomások
betöltésénél alkalmazandó jogmegszoritást.
Véleményem szerint visszahelyezendők egy-

házaink korlátlan szabadválasztást biztosító ősi
j o g u k b a ! De
méltánytalan
maradjon egyházaink egyeteme a szerény, sőt az élet nélkülözhetlen igényeit sem fedező fizetés mellett hiven
fáradozó szolga irányában ? Megegyezik ez a humanitással ?
H a egyéb életpályáknál is sokszor hiányzik a
kellő arány, a képzettség és fizetés mértéke között,
példátlan még is, hogy a kitartó munkásság, hűség
bizonyos fokú előléptetésbe ne részesittetnék. D e
prot. egyházunkban legtöbbször >>: ahova dül a fa,
ott marad. c
Mily vérző sebet üthetett az élet ama r é g porló
jeles készültségü férfiú kebelén, ki egykor az eminensek eminense lévén, vettetett a sors által
Borsodfaluba, hol hamvai is nyugosznak — midőn lelke mély fájdalmától elboríttatva, összecsomagolá, s deszka ferslágokban lepecsételé könyveit, irományait, a hosszú előkészületü pályán, nélkülözések közt keservesen gyűjtött kincseit, ráírván:
^Átkozott legyen az a kéz, mely titeket valaha
felbont!«
Elhallgassam e megtört bús lélek nevét ? talán nem sértem meg emlékét, ha kimondom, hogy
ő ^Olasz uram* volt, kegyeltje az egyházi szolgákat ma is példásan szerető, m a g a s miveltségü
Ragályi családnak. A k a r t á k ennek nemes gondolkozású sarjai enyhítni, lehetőleg begyógyitni a
sors által ütött mély sebét e derék szolgának,
nem csak legszivélyesb b a r á t s á g o k b a fogadással,
hanem általuk is eszközöltetett oly előléptetésekkel,
mik egyházi közigazgatásunknál > titulus sine vitulo<( néven ismeretesek. Megválaszták e. m. ülnöknek, esperesnek; de munkássága a közjó érdekében
többé értékesíthető nem volt.
Oh ! de hány tehetség vesztegel így, s vész
el örökre ismeretlenül!
Egyiket lehangolja, hogy nincs méltó hallgató publikuma! másikat leveri az, hogy korral
haladni vágyó törekvései megütköznek a megszokotthoz, a régihez mereven ragaszkodó tespedtség szikláiba, sőt méltatlanul bántatik! Megtörik munkakedve, buzgalma a harmadiknak, mert
a lélek becses terméke, szemetes kenyérmagvakkal jutalmaztatik.
D e ki tudná elsorolni, mily számtalan alakban és módon keseríttetik meg a lelkésznek
élete falun úgy mint városon! lapokra telnék
annak illustrálása, hogy az egyházi szolgák jelenlegi fizetése, ugy mennyiség mint minőség tekintetében, ritka kivétellel, bosszantó, szégyenitő,
bírálaton alóli, mondhatnók botrányos, gyalázó!
Érzi cikkíró azt, hogy híveink nagyobb mérvű
megadóztatása, a mostoha időjárás és költséges
államháztartás terhei mellett a lehetetlenségek
közé tartozik, sőt azt óhajtná, hogy egyhá

tartó híveink válláról egészen leemeltessék a
súlyos teher, hogy legalább a templom lenne az
a hely, hol a lélek az élet hányattatásai közt anynyira szükségelt vigasz elfogadásakor ne kényszerülne szíve ekként hangzó sugallatát hallani:
^ezt is pénzért a d j á k ! ezt is meg kell fizetni!*
A hitbuzgóság erős lüktetései korában kénytelen nem volt, a legkisebb egyház szolgája sem,
leverő nélkülözésekkel küzdeni. Mert hiszen tanúsítják régi chartáink, hogy gondoskodva volt, a tejbőség felől sorfejetés által, székhús-szükséglet tekintetében közkaszszából fizetendő utalványnyal, a világítás
meghatározott mennyiségű faggyú kiszolgáltatásával, ruházkodás végett minden háztól adandó
2 — 3 sing vászonnal, a kenyér mellé szánt sódaradományokkal. H a földdel, réttel is dotáltatott a
lelkész: szántás, hordás, kaszálás, gyűjtés, beszállítás g o n d j a a híveké volt, mig más részről a fa
illetményét nem csupán ölekben, hanem a gyalogság által felvágva kapta. S általában kivált a
földes urak részéről, kik mind megannyi kis királyok valának, minden szükségükben bőkezüleg gyámolittattak. S ekkép a lelkész hivatalának élhetett.
D e megnehezült mindnyájunk felett az idők
járása! A patriarchális élet megszűnt; úr lett a jobbágy, szegénynyé lőn az úr, amaz belecseppenve az
u r a s á g b a n a g y o b b igényű lett, emez gazdaságát
véletlen más alapokra kényszerűivén fektetni,
újból épitni, rendezni — elszegényűlt, ha az adósság kinzó nyűgébe nem került. E k k é p hányattatva, j o b b jövő reményében a számos tagú közösben gazdálkodó
családok, kisebb körökre
oszolva egymástól elszakadoztak. Elkülöniték közös legelőilletményüket a századok hosszú során együtt élt apa és fiuk. Megtöbbült a míveletre fordított föld, m e g k e v e s b e d e t t a rá szükségelt erő ? Nyertek lelkészeink is itt ott meglepő
bőkezűséggel s dicsérettel, sőt hála érzelmei között legyen mondva, kivált a katholikus uraktól,
a felekezetiségen felül emelkedő Bartakovicsoktól
annyi földet, hogy nem is bírnak vele. A szegény
sorsban született, örökséget nem várható papoknak, gazdasági befektetésekhez tölt erszény kellene. D e ubi non est: ne k e r e s s ! T e h á t a nagy
földbirtokú lelkész, legfölebb felében munkáltatásra szoritkozhatik. U g y de a vállalkozó trágyakészletét bizony inkább csak a saját területére
hordja s a papföld lassaivlassan terméketlenül s
végre kimerül. H á t m é g ha elgondoljuk, hogy
sok
helyt a törvényszabta
commassationalis
minimum a szűkkeblűség nyomása alatt félig,
vagy alig használható tájakon, a határ legtávolabbi részein szakíttatott ki, hol vagy nem ellenőrizheti haszonélvező a d r á g a pénzen eszközölt
munkát, vagy hogy bitang lovászoktól a termés
eztetve ne legyen, állása megalacsonyitá-

dók vigasztalásával stb. foglalkozásra, talán méltán
sával kerülői szerepre kényszerűi. T u d t o m m a l egy
népes nagy mezőváros papja, a lovászoknak vé- várt elismerés reményében vállalkozott valaki:
teni nem merő kerülő mellett éjjenkénti bakter- tűrje nemes lélekkel sorsa, helyezete tövisszurásait,
kodással, töltött fegyverrel s anyagi erejét is tudjon hű lenni a kevesen is, hogy t ö b b r e bizasigénybe véve volt képes tagjáról a kártevőket sék a sirontúli világban vagy azon tudatban, hogy
eltávolitni. Másik paptárs 145 hold mellett 15.000 másoknak használva, helyét emberül betöltötte s
forint örökségét
gazdálkodta el, reményteljes ha tán kis kört világított is m e g élte lámpája, de
kísérletek között fáradást nem ismerve. Egyik nem élt hiába!
nem tudván haszonbérbe adni nem
legjobb
Á m d e ! ha szegénységet csapott fejéhez az
minőségű földét, felvett pénzen kénytelenült in- egyházi szolgának sorsa, jutalmul a magasztos,
struálni kis gazdaságát, s hogy ne pusztán a cse- alig valósuló á b r á n d o k é r t : egyet követelni mégis
lédnek jövedelmezzen a föld, napról-napra 2 felé j o g a van : ez a lelki b é k e s s é g !
szakítva a különben sem kiválón erős négyes
Oh ! de, tisztelet a bizonyára létező kivétefogatot, m a g a is szántogat. S ha ezt nem teszi, leknek — eltörlése a ^Capellanus non succedit <<: -nek,
saját cselédje is felényit dolgozik, mint kellene mit valóban fontos okok léptettek életbe, mit 300
s ha rá méri a m u n k á t : hányd el vesd el, hitvá- év igazol helyesnek — hány öreg szolgának kenyul dolgozik.
seríti m e g a fekete kenyeret ?
Ilyen sorsa, helyezete időnkben majdnem kiVolt szerencsétlenségem ismerni egyént, ki
vétel nélkül minden papnak, kivált a falusinak. S p a p s á g r a készülvén, már 3 éves rektor korában
midőn a létérti fent jelzett borzasztó küzdelemre minden jövedelmét megétette itatta a vasárnaponvan hivatva, sőt Prometheusként sivár élte szik- ként nép számára rendezett muzsikás mulatságokban
lájához láncolva: fülébe zúg a megrovás, munkát- remélve, hogy az öreg pap ha h a m a r j á b a n meglansággal, hivatalos hanyagsággal,elfalusiaskodással, dicsőül, az ingét is feláldozni kész ifjúról majd
elparlagosodással vádló szava, s tanulja megát- megemlékeznek! — Szerencsére a hűhózás nem
kozni születése óráját, kárhoztatni szüleit vagy látszott megzavarni a kevésbeszédü philosophus
magát, hogy oly hitványul kamatozó tőkét szer- öreg b a j t á r s t ! de ki tudja, bár nem szólt: nem
zett, hogy oly háládatlan pályát választott mint fájt-e neki a halálára sohajtozónak számitó eljáa papi hivatal, melyről a legtöbb, m é g egyházi rása ! és eltávozván e faluból ama szerencsekerügyeink kezelésére hivatott világi férfiaink is azt gető : az utód tapossa a vert nyomot, névnapohiszik, hogy alig van valami dolga !
kat adva !
Igaz ! hogy a ki hivatását csak immel ámmal
Ismerek másikat, ki papfőnöke házának szokönnyelműn vagy épen lelkiismeretlenül fogja fel : ; b á j á b a n csak addig időz, mig a tápszert bekapja.
az igy szól: a milyen a fizetés, olyan a szol- Azontúl a hivek küszöbeit lépdeli, ifjúi vidor kegálat. „ D e a ki tudja és érzi amaz evangye- délylyel egyengetvén a k o r h a t a g fának díiltével
liomi szózatot, hogy a kötelességét bár szi- a helyettesítés, a behurcolkodás ösvényét, szólva
gorral teljesítő ember is : >;> haszontalan szolga, mert
szapulva a k e n y é r a d ó hajlék szokásait, étkeit.
csak azt tette, a mivel tartozott !c< az ilyen
Epen közelebbi kerületi gyűlésünkkor volt
sajnosan tapasztalhatja, hogy sokkal keveseb- alkalmam egy székvárosi lelkésztársammal az élet
bet tud végezni, mint a mennyit szeretne. Az mai igényeiről beszélgetve hallani, hogy az ő kápilyen fájdalommal kénytelen beismerni, h o g y az lánjának mindennap tetőtől talpig kell tiszta fehér
öntökélyesítés utja végtelen, fáj a lelke, ha az ruhát adatni. Tessék, már most ilyen követelméönmívelés eszközeinek megszerzésében szegény- nyekkel előálló káplánt 600 frt minimum fizetésen
sége gátolja.
tengődő
élemült lelkésznek el!átni!
O
H a fölmerül lelkem előtt ama sejtelem, hogy
U n t a t ó lenne tovább rajzolni azok képét,
egyházaink, méltó jogukat a szabad választás terén kik így, vagy úgy keserítésére, bosszantására vanvisszanyerendik: önkénytelenül eszembe jut egy- nak főnökeiknek : azért azt indítványozom, hogy
házkerületünk túlbuzgó humanismusa, mely megszün- a törvény megváltoztatására utalt küldöttség jatette a segédlelkészekre nézve megszégyenítőnek vaslatában a fungens lelkészek sorsán könnyítésnek
deciaráit ^Capellanus non succedit* törvényt, mely- a gyakorlati életben kivihető módját feltalálni ha
nek kimondása után nyert tapasztalatom azon nem lenne képes : a korlátlan választás j o g á n a k
keserű tudatnak ad hangot, hogy
visszaállításával, állítsa vissza a ^Capellanus non
H a E d v i Illés szerint tisztességes szegénység, succedit <,; törvényt.
— variáljuk a szólamot: ha maszkírozott nyomoTávol legyen tőlem, hogy én csak árnyolrúság a prot. papi hivatal, és arra mégis nemes dalát a k a r n á m láthatóvá tenni a káplán uraknak.
ámbitióval, a legszentebb, legmagasztosabb ügyek- Szeretem hinni, hogy ma is vannak köztök Bata
kel, népnevelés, oktatás, bűnostorozás, szomorko- Bálintok! A nem rég elhunyt zádorfalvi pap is

bizonyítéka. Miért ne lehetne, hogy a cudarságig
el ne rongyosodjék, alá ne szálljon, a papi hivatalviselőt, mikor házasodni akar, cautio letételére kényszeríteni ! Hiszen napjainkban csak egy pár gyermek
tisztességes neveltetésének terhe szakadjon a lelkész vállaira: nem leend képes lángeszű fiát is
egyébre, mint papnak, tanítónak, prókátornak nevelni ! D e ez hagyján lenne, bár több már is az
ügyvéd, mint a p e r ; több a papságra készülőmint kellene; és sokkal kevesebb a jólképzett
tanító, mint a mennyi szükséges volna. Nevelhetnénk mesterségre fiainkat. Mert az iparnak jövője
van, de nem a kisvárosi kontárságnak, hanem
az ipartanodában művészetig fejlesztett, a külfölddel
is versenyezni tudó iparnak! Á m d e ehhez is pénz kell!
Azt várom én azért a világi elemtől is, hogy
ügyünket, az egyházi szolgák elhagyatott ügyét
nemes buzgalommal felkarolandják. Ezt van jogom
várni azon magunktartása méltánylatáért is, melynél fogva a világi férfiakkal karöltve lelkesedéssel
küzdöttünk a minket jobb ellátással kecsegtető
1859-iki pátens ellen. Ezt várnom bátorít aristokratfánk dicső múltja, mert az uqigtevio
igéből
származott nevök is arra utalja, hogy önmagukat
minden szépért jóért lelkesedni tudással kitüntetők, a mások boldogitásában lelki gyönyört, boldogságot kereső nemes áldozatkészség bajnokai
legyenek. — így nem fog halványulni, sőt élénkebb szinben ragyogni az . a nimbus , mely
uraink fejét, még ma is tiszteletre intőn környezi
és egyszersmind, egy régóta háttérbe, mondhatni
lomtári tárgyak közé szorított, valóban sok szellemi kincset gyakorlati haszon nélkül hevertető,
Ha egyházi kormányunk a halálozások al- jobb sorsra érdemes osztály a prot. papság örök
kalmait a jobb fizetés végetti csoportosítás és a hálájára érdemesülni.
hivek terhe könnyítésével időnként foganatosítni,
Jól tudom, hogy sokan a világi részről, elvelég buzgó és jóakaratú lenne: akkor nem állna ből ellenségei a papok anyagi jólétének. Mert
elő oly szomorú körülmény, miszerint a föld ter- hierarchicus hajlamokat vélnek a jó állapotban
méketlenségével sújtott, és a néptől nem fizetett levőknél fejledezni.
lelkész, midőn a szolgabírót kéri fel, hogy ne
En részemről azt látom a világi elemnél is,
hagyja éhezni kenyérben is szükséget látó csa- hogy minél magasabban áll születésben, rangban
ládját, ily feleletet k a p : ^ilyen időben a fizetést valaki, nála annál nagyobb mérvű szerénységgel,
exequáltatni lehetetlenség! így nem fog ismét- humanitással találkozunk. S természetes! mert nelődni a tihanyi öngyilkosság a lelkészek körében; veltetésének nem hiányozván anyagi kellékei: a
távol fog járni még a gyanúja is annak, hogy inség műveltség kincseit annál inkább volt módjuk megáltal gyötört tanitók közül még rabló is telhetik ki. szerezni. S megfordítva a tételt és az osztályt :
Az egyházi szolgák sorsa javítását én nyug- nem kell-e olykor világi urainknak saját felekezeintézet és segélyalap teremtésével is látnám esz- , tök papját, a gazdag egyház szolgáival szemben,
közölhetőnek. JLehetne e végett arra kényszerítni ugy külső csín, választékosság mint társalgási csiaz uj állomások elfoglalóit, a kezdőket, hogy első szoltság, finomság hiányáért szégyenleni r Ne kevagy másodévi jövedelmöknek felét tartozzanak ressék azért jobbjaink a mi szegény prófétasáa gyámtár javára, özvegyen árván maradó család- gunkban büszkeségükét, hanem arra igyekezzenek
tagjaik jövője biztosítására beszolgáltatni.
büszkék lenni, hogy mindenikünk, derekasan megSegíts m a g a d o n ! az isten is úgy segít ! A állhassa minden tekintetben a sarat!
jelenlegi évente befizetni tartozott 2 — 4 — 6 forint,
Édes' Ábrahám.
csak egyházi élhetetlenségünk, gyámoltatlanságunk
e. m.:'e. tnnácsbiró.
egyike volt azon nemes érzésű segédlelkészeknek, ki
apám mellett szolgálván, midőn ennek fölhívására
a mezei munkából hazatérteknek bort osztogatott,
s az ivók közül egy ekkép hálálkodottt: ^Kedves
tiszteletes úr, de jó borral kínálgat bennünket ! az
Isten áldja meg ! H e j ! ha meghalna az öregünk,
nem is lenne más a p a p u n k , csak kegyelmed !* a
hízelgő szóra így felelt: >;>Hát . . . ! nem tudod
kinek a borából iszol ? azt a fát túrod, melyről
hull számodra a makk!<<:
Kétségtelen, hogy nem áll e szép példája a
tiszta jellemnek m a g á b a n ; de az alkalom, a célhoz jutás miatti türelmetlenség elragadhatja, botlásra vezetheti a különben jó, de gyenge, ingatag
fiatalt ! Jobb, a közvetve nem örökölhetés kimondásával szegény lelkészek részére biztosítni legalább a nyugalmat, a lelki békét! !
A mi a lelkészek helyzetének javítása lehetőségét illeti, részemről mindenek előtt ajánlanám,
hogy a gyarló fizetést adó egyházak ne töltessenek
be, hanem affiliáltassanak és az időről időre fogyó
anyaegyházak tehermentessé tétele végett szüntessék meg a vékás krajcáros párbért. Inkább 5
egyháznak legyen tisztességes módon díjazott egy
lelkésze, mint 5 nyomorgó pap. Mert bizonyára,
ki ínséggel küzd, és az éhen-halás, rongyoskodás
kínjaitól gyötört szolga nem lesz hithős ! más
részről a mindennapi élet bizonyítja, hogy sokkal
buzgóbbak a filiák hívei, kik a legkegyetlenebb
hidegben is elzarándokolnak az anyaegyház templomába, míg a helyben lakók sokszor elmaradnak.
Mert emberi gyarló természetünkben gyökerezik,
hogy a mindennap élvezhetőre ráununk!

Protestáns

autonomiánk miseriái.
(Vége )

Ámde a pénz mégis csak nervus rerum gerendarum. Egészséges, • erőteljes test nélkül nem müködhetik
a lélek szabadon, nyomasztó anyagi szegénységünk
mellett nem megyünk semmire, ha még oly tiszta és
tökéletes is vallásunk, ha még oly kitűnő is egyházi külső
szervezetünk. PIs ennek a szegénységnek oka első helyen
az, hogy prot. egyházunk hívei nem járulnak tehetségeikhez
mért aranyban az egyházi közterhekhez. PZlődeink elszakadva a gazdag és hatalmas római egyháztól s ezaltal egyenjogú keresztyén hittársaknak, a meglevő egyházvagyon
közös birtokosainak el nem ismerve, saját erejükre és
áldozatkészségükre voltak utalva, hogy gyülekezeteiket
fenntarthassák. Senkisem vetheti szemükre, hogy az áldozatkészség hiányzott náluk. Egyházunk vagyonos tagjai teljes buzgósággal áldozták vagyonuk egy részét
prot. felekezeti célokra, az adakozás keresztyéni szelleme
dicső tettekben nyilvánult; az alsóbb néposztály tagjai
sem feledkeztek meg Pál apostolnak Galat. 6, 6. mondott intéséről, megosztották javaikat azzal, ki által az
evangyeliom tudományában oktattattak ; hogy lelkészeiknek s iskolatanitóiknak anyagi existenciáját biztosítsák,
szántóföldeket szereztek, élelmi szereket adtak, össze —
no meg egy kis pénzt is ruházatra. Hogy azonban
mindjárt kezdetben kisebb gondjuk is nagyobb volt annál, hogy rendszeres és az adófizetési képességnek megfelelő adókulcsot állapítsanak meg : az természetes.
De nagy baj, hogy egyházunk nem gondoskodott igazságos teherviselési kulcsról, nem tett semmit arra nézve,
hogy a hívek a gyülekezetek és egyházi közintézetek
fenntartására szükséges költségeket tehetségeikhez, adófizetési képességeikhez mért arányban viseljék. Már pedig kétségbevonhatlan, hogy bármely intézet, melyet
különféle vagyonű s tehetségű egyének tartanak fenn,
csak úgy fejlődhetik s remélheti felvirágzását, ha mindé,
nik tehetségéhez képest járul annak fenntartásához. Régen belátták ezt az államok, s bizony nem tudom, mikép volnának képesek fenntartani magokat, ha az adót
csak az adózó személyekre vetnék ki, s nem azoknak
vagyonára is. PLs ha azt az állam megteheti, s teljes
joggal teszi is : miért ne tehetné ezt autonom prot.
egyházunk is? miért ne adóztathatná meg híveit adófizetési képességük aránya szerint ? miért járulnak az
egyes gyülekezetek hívei csak párszám és lélekszám
szerint a gyülekezeti közterhekhez ? miért nem vagyonuk
arányában ? Igaz ugyan, hogy a legújabb időkben tettek
már az egyes egyházkerületek intézkedéseket, hogy a
közterhek viselésében ne csak a személyszám, hanem a
birtok is figyelembe vétessék és saját körükben egyes
gyülekezetek is próbálgatják ezt : mindezek azonban
csak gyenge kísérletek s még igen messze vagyunk
attól, hogy mindenik tehetsége szerint járuljon egyháza
fenntartásához, s akármelyik gyülekezetben látunk oly
.feltűnő aránytalanságokat, hogy míg pl. egy-egy nap-

számos fizet 3—4 frtot: addig nem egy gyülekezeti tag,
kinek ezerekre menő jövedelmei vannak, fizet 10 — 20
frtot vagy a legtöbb esetben valami tetszés szerinti önkénytes adománynyal járul a gyülekezethez, nem említve azon sokakat, a kik semmit sem fizetnek. Vannak
egyházunk vagyonos tagjai között, kik gyakran százakra
menő alapítványokat tesznek vagy ajándékokat adnak
egyházi közcélokra, s ezeknek neveit dicsérettel és elismeréssel jegyezzük fel, s méltán. Ámde, ha az egyházi
közadók egészen a Vagyon és adófizetési képesség alapjan, vagy az országos adó arányában vettetnének ki :
meglehet, hogy kötehs adóképen is fizetnének annyit,
mint a mennyit most nagylelkű adományképen adnak.
Elismerem, hogy egyhazunk szervezkedése kezdetén, a
létért való küzdelem ama súlyos, dicső idejében méltatlan dolog és tapintatlanság lett volna egyházunk vagyonosabb tagjait birtokaranylagos fizetésre kényszeríteni ;
mert hisz akkor ők úgy is eleget tettek, nem kérdezték
mennyit kiván tőlük az egyház ? adtak önként a menynyit adhattak, gyakran sokat, nagyon sokat. Ámde
„más idők mas emberek;* most mar nem divat felekezeti, vallási célokra oly igen nagylelkűen adakozni, hiszen nem üldöz minket senki, nincs ellenséges actio,
hol venné magát a reactio ? Vannak ugyan buzgó protestánsaink a vagyonosok között, de valljuk meg — ez
már csak egy csekély töredék, a nagy rész közönyös,
s nagyon sok vagyonos protestáns jól és rendesen fizeti
ugyan országos adójat — pedig sok van rá kivetve, —
de egyházi adófizetésről majdnem semmit sem tud, s
nem egy, a ki az állam költségeihez országos adó címén ezerekkel járul ;, az egyház fenntartására csak forintokat ad. Igen — így vélekednek ők — az allam fenntartásahoz vagyonom szerint járulok, mert az allam
nemcsak személyemnek, hanem vagyonomnak is nyújt
biztosságot, az egyházra azonban vagyonomnak semmi
gondja sincs (falusi kifejezés szerint; „a sessiók nem mennek
a templomba*) az egyház csak személyemet illeti, tehát
csakis személyes adóval jarulhatok annak fenntartásához.
S úgy volna-e valóban ? az egyház nem nyújt oltalmat
a vagyonnak ? vagy az az erkölcsi oltalom, melyet
nyújt neki, semmi jelentőséggel sem bír ? Ugyan mikép
vehetné hasznát valaki birtokának, ha nem volna egyház és
népiskola, ha nem volna oly intézet, mely az embereket vallás-erkölcsileg neveli ? honnét kerülnének akkor
a hű tisztviselők, megbízható sáfárok, jó cselédek, hű
munkások, a szorgalmas és becsületes emberek, kiket
a birtok kezelésénél nem nélkülözhet senki ? Bizony,
bizony nem szeretnék vagyont oly helyen, hol nincs
valláserkölcsi nevelés. Szükséges biz az az egyház még
a vagyonnak is, s ez is egy ok arra, hogy annak fenntartásához mindnyájan tehetségeinkhez, vagyonunkhoz
képest járuljunk. Eltekintve azonban ettől, mindenütt és
mindenkorra érvényes az az elv, hogy a kinek több
adatott, attól több kívántatik. Míg ez az elv az egyházi adók kivetésénél teljesen keresztül nem vitetik, míg
az alsóbb néposztály, mely még nem tudja, nem akarja

nélkülözni a templomot és egyházat — aránylag sokkal I áll, melynek felelős; közelebbi összeköttetésbe jönne
többet áldoz az egyházra, mint a vagyonos osztály : ezaltal a gyülekezet a felsőbb hatósággal, a mely összeaddig mindig csak tengődni fog egyházunk. Az arány- köttetésről, illetőleg alkotmányos alárendeltségről bitalanság az egyházi közterhek viselésében egyik leg- zony most még nem sokat tud.
főbb miseriája autonom protestáns egyházunknak. Ily
A költségvetéssel együtt évenkint az egyes hívek
gyarlóságnak tekintem továbbá
hátraléktartozásait is be kellene terjeszteni, melyeket
3. A rendszertelenséget és erélytelenséget az egyházi aztán az esperes hajtana, illetőleg hajtatna be a viadók beszedésében. Az államkormány közegei által a leg- lági hatóság segélyének igénybevétele mellett. Az espenagyobb erélylyel (végrehajtás, zálogolás) szedi be az res könnyebben hajtathatná be mint a gondnok, a ki
adót. Es mégis marad fenn adóhátralék évről évre. saját feleit, jó barátait, rokonait bizony nem örömest
Képzelhető, hogy mily gyarló módon szedetik be az exequaltatja. Ezen intézkedésnek következménye volna,
az egyházi adó, s mily sok évről-évre a hátralék a mi hogy a hanyag adófizető hívek belátnák, miszerint van
egyházi közigazgatási rendszerünk mellett. A polgári egy felsőbbség, mely tud parancsolni és végrehajtani :
községben a biró vagy külön e célra választott adó- lassankint szépen hozzászoknának az évi egyházi adók
szedő, az egyházközségben pedig a gondnok szedi be pontos befizetéséhez, s így mindig jobban befolynának
a hívektől az adót. De míg amaz adószedési működé- nemcsak azon összegek, melyek a hivatalnokok díjazáséről felelős illetékes közigazgatási felsőbb hatóságának, sára s egyébb gyülekezeti célokra, hanem azok is,
s épen azért erélyesen és szorgalmasan végzi teendőit: melyek az egyházkerületi s megyei közintézetek fennaddig a mi egyhazgondnokaink majdnem senkinek sem
tartására szükségesek.
felelősek. S ez az oka annak, hogy igen kevés gyüleRendszer kellene tehát az egyházi adók behajtákezet van, mely évről-évre pontosan behajtaná egyes sahoz, rendszer és erély. Hogy mily kevés erélyességet
híveitől a kivetett adót, s ez az oka, hogy az egyes tanúsít az egyházi hatóság e tekintetben, arra elég
gyülekezetek nem szolgáltatják be rendesen évenkint világos példa az, hogy egyebek közt dunántúli evang.
azon összegeket, melyekkel az egyházkerületi és me- egyházkerületünkben vannak gyülekezetek, melyek 4—5,
gyei közköltségekhez járulni kötelesek, — ez a túl- | sőt 10—12 évre vannak elmaradva azon adókkal, meságos korlátlan autonomia. Rendszer kellene az egyházi lyekkel évenkint a kerületi és megyei közköltségekhez
adók kezelésében, rendszer és erély. Midenekelőtt szük- járulni kötelesek lettek volna. Kerületi és megyei jegyzőségesnek vélném, hogy az egyes gyülekezeteknek auto- könyveink tele vannak panaszszal és határozatokkal, de a
nom háztartása az illetékes egyházi felsőbb hatóságnak, végrehajtás csak késik, míg majd némely gyülekezetben
az esperességnek közvetlen felügyelete alá helyeztessék annyira fölszaporodik a hátralék, hogy behajthatlan lesz,
és pontosan ellenőriztessék. A ref. egyházban az espe- s leirasba kell hozni.
resek évenkint meglátogatván a gyülekezeteket, van
Általában így vagyunk mi mindennel a mi túlsáalkalmuk a gyülekezet háztartásába betekinteni s a gos autonomiánk mellett; évenkint egyszer összeülünk,
netalan észlelt szabálytalanságoknak és rendetlenségek- tanácskozunk, határozunk, és azután ? . . . és azután
nek elejét venni: az ágost. hitv. gyülekezetek háztar- készen vagyunk. Nehézkes egyházi közigazgatásunk
tására azonban az esperesség nem igen ügyel fel, a gyakran majdnem siralmas. Itt egy életrevaló határozat,
gyülekezetek teljesen magokra vannak hagyatva. Legcél- mely éveken át vagy talán mindvégig írott malaszt
szerűbb volna nézetem szerint, ha az egyes gyülekeze- marad, ott egy makacskodó gyülekezet, melyet éveken
tek köteleztetnének költségvetéseiket és zárszámadásaikat át sem vagyunk képesek a rend és törvény iránti hóévenkint az espereshez, illetőleg az esperességi szám- dolatra kényszeríteni, itt egy pörös kérdés, melyben
vevőhöz beterjeszteni. Ezáltal alkalma volna az espe- kétszer is ítélünk, de az Ítéletet nem birjuk végrehajtani,
rességnek megismerni az egyes gyülekezetek háztartá- ott egy lényegtelen ügy, mely már évek óta előfordul
sát, látná a hatóság, hogy fel van-e a költségvetésbe jegyzőkönyveinkben azzal a végzéssel, hogy „a határovéve minden, a minek ott kell lenni ? s nem irányozta- zat továbbra is fenntartatik* vagy : „a kiküldöttek újra
tik-e elő felesleges nélkülözhető vagy igazságtalan ki- megbízatnak* stb stb.
adás ? folytonosan nyilvántartásban volna, hogy miféle
Nagy a szabadság, kevés a rend. S ugy vélem
jövedelemforrások állanak a gyülekezet rendelkezésére ?
nem csalódom, ha azt állítom, hogy egyházi közigazgakielégitők-e ezek ? képes-e a gyülekezet magát fentartásunk eme nehézkességének oka épen a túlszigoruan
tani vagy tán segélyre szorul ? látná az egyházi felsőbbalkalmazott autonómiában rejlik. Dicsekedéssel mondjuk,
ség, hogy jó helyen vannak-e a gyülekezet tőkepénzei ?
hogy nekünk nincsenek püspökeink, kik parancsolnának,
meggyőződhetnék arról, hogy helyes-e a gyülekezetnek
örülünk annak, hogy nálunk a püspök nem egyéb,
adófizetési kulcsa ? s ha nem jó, akkor jobbnak és igazmint primus inter pares. Pedig épen az a baj. Hogy
ságosabbnak elfogadására kényszerítené a gyülekezeegyházfőink nem egyebek, mint a kerületi és esperestet. Ezen intézkedés éreztetné a gyülekezettel, hogy
ségi közgyűlések határozatainak végrehajtói, hogy kezeik
habár önmaga intézi is ügyeit s kezeli vagyonát, de e
meg vannak kötve s gyakran csekélységeket is a köztekintetbeni működése a hatóságnak főfelügyelete alatt
gyűlési határozat számára kénytelenek fenntartani: ez az

oka, hogy egyházi közügyeinket nem intézhetjük el oly
gyorsan és rendszeresen, mint kellene.
Végül még csak azt akarom kijelenteni, miszerint
elismerem, hogy nézeteimet különösen a gyülekezet választási szabadságának korlátozására és az egyházi közadóknak teljesen az adófizetési képesség arányában való
kivetésére nézve most nem merném mint határozottan
formulázott indítványokat illető helyre elfogadás végett
beterjeszteni ; de hiszen az egyházi szakközlönyöknek
csakis az a feladata, hogy közvetítésükkel eszmék, nézetek cseréltessenek minden az egyházi életre vonatkozó kérdésekre nézve tekintet nélkül arra, hogy azon
eszméknek megvalósítása azonnal vagy a távolabb jövőben fog-e bekövetkezni. Őszinte híve vagyok autonomicus egyházi szervezetünknek, tisztelem a Jézus megváltottainak egyéni és önkormányzati jogát, de a szabadság mellett rendet is óhajtanék; azért vélem szükségesnek autonom szabadságunkat akkép szabályozni,
hogy e mellett mindenek jó renddel legyenek. Ily értelemben kérem soraimat megítélni.
Kolbenheyer

Albert,

csernyei ev. lelkész.

ISKOLAÜGY.
Kis Albert úr e lapok utolsó számában a középtanodai törvényjavaslatról közlött cikkében azt akarja
kitüntetni, hogy a képviselőház közoktatási bizottságának „tanácskozásairól a lapok számára szerkesztett s azok által közlött egyöntetű tudósítások* én tőlem származtak volna, hogy saját tetteimet és küzdéseimet közhírré tegyem !
Ezen keresztyéni kegyességgel előadott gyanúsítását alapítja azon körülményre, hogy a bizottság protestáns tagjaiból egyedül voltam jelen mindvégig a tanácskozásokban, és arra, hogy a közléseket csak a tárgyalások minden mozzanatát ismerő s pedig protestáns
egyén tehette.
Miután e lapok egész t. közönsége nem ismerheti
a képviselőház szabályait úgy, miként azokat Kis Albert képviselő urnák ismernie kellene : megmondom tehát, hogy a bizottságok tanácskozásain minden képviselő jelen lehet, ha nem bizottsági tag is. És ha csak
egyszer is szerencsénk lett volna Kis Albert úrhoz, láthatta volna, hogy rendesen többen, sőt néha a bizottsági tagok számát is meghaladólag voltak jelen oly
képviselők, kik az ügy iránt élénkebben érdeklődtek;
és azt is észrevehette volna, hogy közülök, ugy emlékezem 3, — s épen protestánsok — egy-egy Íróasztalnál
állandóul jegyezgetett is. Valószínűleg ezektől nyerték
a lapok is közléseiket, vagy legalább az adatokat
azokhoz.
Azt is hiszem, hogy ha Kis Albert személyesen megjelenve kisérte volna figyelemmel a tanácskozásokat,

bizonyosan megismerte volna a tárgyat annyira, *
több téves állítástól megkímélte volna a közönsége
és p. o. cikkében nem állt volna elő azzal a furcsa
számítással sem, hogy a debreceni ref. gymnasiumban
a bizottsági törvényjavaslat szerint 33 tanár kell!
Nevezetesen, a törvényjavaslat szerint egy teljes gymnásiumban legalább 12 tanár kell, s ebből (az igazgatón
kívül) annyi rendes tanár, a hány az osztályok száma :
tehát 8 osztálynál 9 r. tanár.
Másutt azt mondja a javaslat, hogy egy-egy osztályban rendesen 50-nél több tanuló nem lehet, hol 3
éven keresztül több 50-nél a tanulók száma, ott parallel osztály állítandó, s a tanerők aránylagosan szaporítandók. Ezen rendelkezésnek szigorú megtartásával is
a debreceni gymnasiumban, ha a Kis Albert által előadott tavali létszámot állandónak vesszük (a mit talán
még sem lehet), kellene : I-ső osztályba 168 tanulónak 3
oszt., II-ikban 102 tanulónak 2 oszt., III-ikban 81 tanulónak 2 oszt , IV-ikben 88 tanulónak 2 oszt., V-ikben 68 tanulónak vegyük szintén 2 oszt., Vl-ikban 51nek 1 oszt., Vll-ikben 91 tanulónak 2 oszt. és a VIII.ban 79 tanulónak 2 osztály, tehát összesen minden
parallel osztályokkal 16 osztály; melybe az igazgatóval
együtt legalább 17 tanár kellene. Működik pedig jelenleg is 15.
Ugy de az órák számát is tekintetbe kell venni.
Igaz, csakhogy itt Kis A. mindjárt azt ignorálja, hogy
a javaslat szerint a tanárok heti 18 óránál többre nem
kötelezhetők ugyan, de egész 25 óráig vállalkozhatnak,
a miért méltányos pótlékdíjban részesíthetők. Tudjuk,
hogy ezek az esetek épen parallel osztályoknál fordulnak legtöbbször elő, melyekről senkisem tudhatja, hogy
mennyi ideig lesznek szükségesek. — Ugy, hogy már
az a számítás is egyáltalán hamis, mely 8 parallel osztály mellett minden 18 órára egy külön tanárt számít,
De még ezen számítás mellett is, melyet határozottan
tévesnek merek mondani ;*) — és az adható maximalis
óra számokat véve a 16 osztályban 430 óra adható az
összes tantárgyakból, amire per 18 óra, nem 33, hanem
24 tanár kellene.
A másik tévedés Kis A. számításában az, hogy
ő a rendkívüli tantárgyakra is vesz fel, s pedig mindegyikre külön tanárt. A javaslat pedig a rendkívüli tantárgyaknak nemhogy külön tanárok tartására, de még
tanítására sem kötelezi a hitfelekezeteket.
Ilyen számitások azután csak azoknak az ijesztésére
használhatók, a kik a bizottság munkálatát magát nem ismerik ; és a kik hamarjában talán még arra sem gondolnak, hogy az elrettentő például fölhozott debreceni
*) P. o. a vallástanitásra a t. javaslat nem kiván sem
resített

rendsze-

(akár rendes, akár rendkívüli) tanárt sem, m é g csak képesített

tanárt sem, h a n e m m e g e n g e d i , hogy theologiát végzett, vagy általában az
illető felekezet által k é p e s n e k ítélt egyén tanítsa. És Kis A.,
33 tanárt kihozza,

hogy

3 2 vallástani órára 2 külön tanárt vesz föl a

receni collegiumban, h o l annyi t h e o l o g u s ember van, ki
t á s b a n a gymnasiumban

segíthet.

a

a

deb-

vallástaní-

gymnasium, nem csak a reform, tanintézetek között, hanem az egész hazában páratlanul álló legnépesebb.
De hát váljon az osztályok mostani népessége,; és
a. tanerők mostani létszáma mellett képesek-e a tanar
urak bármilly erőfeszítéssel csak megközelítőleg is oly
sikeresen tanítani mint kellene ? és a Kis A. altal fentartani kivánt arany allapotnak nem a magyar protestáns
közönség ujabb nemzedéke és a magyar protestáns értelmiség fizetik meg igen drága árát ?!
Talán ez is gyakorlati kérdés, és talán az is jó
protestáns, a ki ezt az érdeket viseli szivén ? !
Molnár Aladár.
• %

TÁRCA.
Hogyan segélyezhetjük legjobban a prot.
magyar országos árvaházat!
Ezen lap f. év. 20. számában Melcer Gyula, hivatkozással Farkas József ugyanezen lap 15. számában közlött
soraira, melyben utóbbi abbeli reményének ád kifejezést,
hogy ha a Királyhágón inneni 74 egyházmegyéből 6 frtjával
közel 500 frt fogna a szent célra befolyni; azon indítványt teszi, hogy nem annyira a gazdagok- és nagyoktól,
mint inkább a kicsinyektől, az ártatlan gyermekektől
lehetne az aszódi és cinkotai iskolai kör módjára,
annak tízszeresét is beszerezni, mely mód abban áll,
hogy az iskolai közvizsga alkalmával évenként megszokott tartatni az árvaházi áldozat, és ha minden gyermek csak egy krajcárjával áldozik is, már nagyszerű az
eredmény stb. stb.
Anélkül, hogy orsz. arvahazunk segélyzésének e
módját legtávolabbról is megtamadni akarnám, sőt helyben hagyva annak segélyezésének e két módját : legyen
szabad alulirtnak még egy harmadikat is, mely legkisebb
pressióval sem jár, s melyet ő szokott követni, a közönség tudomására juttatni.
A mint confirmandusaim tanítása alkalmával a
4-dik parancsolat (a heidelb. káté szerint 5-dik) taglalásához jutok : e mellett, mint a gyermekekre nézve legfontosabb mellett, hosszasabban szoktam időzni. Miután azt
sokféle elbeszélések altal a történetből (mire nézve különösen ,Nissen : Unterredungen über den kleinen Katechismus Luthers* műve bő példatárt nyújt) minden oldalról felderítettem ; soha el nem mulasztom confirmandusaimnak szivébe vésni, mily nagy szerencsének örvendnek közülök azok, kik szülőkkel még birnak, szemben
azokkal, kik mint árvák — minők mindég találkoznak
sorukban — közülök kora elhunytát siratják ! Felhasználva
ilyenkor a szentírás idevágó helyeit, hangsúlyozva, miszerint csak az az igaz hit, mely a szeretet cselekvéseiben
nyilatkozik, s keresztény emberre felségesebb öröm nem
képzelhető, mint azon javakból, melyekkel Isten megáldotta, tehetségéhez képest a szenvedő emberiség javára

áldozni s az árvák könyeit letörölni : ismertetem a
gyermekekkel országos árvaházunkat, egyúttal felhívom
őket, hogy nevemben kérve szülőiket, hozzák el áldozataikat az országos árvaházra. Ezen felhívásom soha viszhang nélkül nem szokott maradni. S a mellett azon
erkölcsi hatás sem kicsiriylendő, mely az ilymódoni
áldozás által a negyedik parancsolat hallgatása mellett
a gyermeknek egész életére szivébe vésődik. Nem tesz
semmit, hogy az árvák és a. szegény szülők gyermekei
e célra nem hoznak semmit. Pótolják azt a jobb módúak
gyermekei. Ez úton már évek óta képes vagyok confirmandusaim részéről évenként egyre-másra 3 frtot a sz.
célra felküldeni.
Felvévén, hogy a confirmandusok az össszes iskolai
ifjúságnak egy hatod részét szokták képezni, mi csak a
Bányakerületben (az 1874-diki egyházi névtár szerint)'
39798 iskolás után 6633 confirmandust adna: ha az én
gyülekezetemben egyre-másra 59 confirmandus után (középarányu szám) orsz. árvaházunknak minden legkisebb
erőlködés nélkül 3 frtot juttathatok ; az egész Banyakerületből nem nagy fáradsággal volna 340 frt évenként
összehozható. A nyájas olvasóra bizom ezen számarányt
tovább szőni: mennyire lenne ez összeg fokozható, ha
ezen arányban mind a négy ev. egyházkerület s a reí.
testvérek is egyesült erővel hoznák ez országos intézetünkre áldozataikat!
Petz Gyula.

KÖNYVISMERTETÉS.
Evangyeliomi lelkészi tár. Szerkeszti és kiadja Celder
Márton. Főmunkatársak : Láng Adolf pestmegyei ev. esperes, Gulyás Lajos nagybányai reform, lelkész. Első évfolyam, IV. V. VI. füzet. Nagybányán, nyomatott Molnár
testvérek könyvnyomd.
1880.
Az Evangyeliomi lelkészi tár első füzetei már ismertetve voltak e lapok hasábjain, most az utolsó három
füzet tartalmát akarjuk bemutatni. Visszatekintve e vállalat féléves pályájára, a közölt egyházi beszédek szellemére
és irányzatára, el kell ismernünk, hogy a fáradhatatlan
szerkesztő és a munkatársak kitűzött céljukhoz híven »evangyeliomi szellemben irott és a kor és mivelődés előhaladottságát szem előtt tartó® maradandó becsű művekkel gazdagították a prédikáció-irodalmat. A szerkesztő
maga köré csoportosítja a legjelesebb erőket, közli Dobos,
Sárkány és egyéb jelesek beszédeit. Nézzük a IV füzet
tartalmát:
Itt van mindjárt Dobos János beszéde. Készült Vorik után 1830-ban. A Lukács 17, 30. 31. versében foglalt alapigéket ide írom szó szerint : „Monda Ábrahám
a gazdagnak : Ha Mózest és a prófétákat nem hallgatják, annak se hisznek, ha valaki a. halottak közül feltámasztatnék/ Tehát a tárgy : »Hallgassátok a profétakat \*
Gondolatmenet: Ha a prófétaknak nem hisztek, annak
se hinnétek, ha valaki feltámasztatnék, vagy ha valaki a

halottak közül ama jobb világból jönne hozzátok. Miről
szólana az a mennyei követ ? A mennyei titkokról ? Hiszen belehalunk ezekbe a földi titkokba is, nem hogy a
mennyeieket megbírnók. Avagy, ha azt mondaná : békét jöttem ég és föld között közvetíteni, de evégre
szükséges, hogy megtérjetek; boldogságot, tudományt
jöttem tanítani, ám boldogok csak úgy lehettek, ha a
Krisztust fogjátok követni, ezt mondván, mi egyebet
mondana, mint a mire szent vallásunk, Mózes és a
próféták már úgy is tanítottak ? Továbbá Istenről, emberről mondhatna-e valami ujat? Tehát: „Hallgassátok
a prófétákat
A kijelentett vallás tökélyes és fenséges voltát
gyönyörű vonásokban ecsetelő beszéd. De nézzük, mit
mond róla maga Dobos Jegyzésében® : „Ennek a dolgozatnak becsét vagy nem becsét a kor határozza meg,
melyben világot látott. 1830-ban kivált Blair és Sterne
műveivel foglalkoztam, az egyiknek hasonlíthatlan logikája, homiletikus iránya, a másiknak humora igézett.
Ekkor egész Pesten a hires Bátory Gábor szónokolt
magyar nyelven; — Cleyman, Albach németül declamáltak. Hallgattam mind a hármat, tanúltam mind a
háromtól, Bátorytól polémiát, Cleymantól serhabos álpáthoszt, Albachtól úgynevezett actiót.®
Következik Gulyás Lajos „közönséges® egyházi
beszéde 1 János 4, 1. felett. Föltett kérdésére: „Kik
azon lelkek, kiknek hinnünk nem szabad?* úgy felel
meg: 1. Ne higyjetek azon lelkeknek, mert nem Istentől vannak, kik mindent tudni, hinni pedig semmit sem
akarnak. 2. De ne higyjetek azon lelkeknek sem, mert
nem Istentől vannak, kik a szentírásban található emberi vonások miatt megvetik az isteni részt és annak
tartalma felett megvető Ítéleteket mondanak. 3. Ne
higyjetek végre azon lelkeknek sem, mert nem Istentől
Vannak, kik azt hirdetik, hogy az emberiség már elérte
nagykorúságát, s így a vallást, mint a gyermekkor nevelési eszközét nélkülözheti. Jól átgondolt, ékes nyelven
irott hatásos beszéd. A következő egyházi beszéd irója
Szabó József, reform, lelkész, ki önbeismerése szerint
Gerock nyomdokin halad. Alapige: Csel 16, 9—15.
Tárgy: „Pál apostol megtéríti Lídiát.® Ezt követi:
„Tavaszi egyházi beszéd®, Lápossy János reform, lelkésztől. Azon kérdésre : „Mire hív bennünket a tavasz
megérkezése?® feleli, hogy 1. munkára 2. imádkozásra.
Találunk még e füzetben egy „Sírbeszédet®, melyet
1844. junius 23-án Fabinyi Mária kisasszony felett mondott néhai dr. Székács József, s melyet az eredeti német
kéziratból ékes nyelven fordított Láng Adolf. Továbbá
egy esketési beszédet és egy húsvéti úrvacsorai allocutiót. Végül a gyakorlati lelkészkedésre vonatkozó
feleleteket.
Az V.
és VI. kettős füzetben első helyen találkozunk Medgyes Lajos dolgozatával: „Az igaz keresztyén
mibenlétéről® II. Péter t, 5—7 alapján. A szövegben
adva vannak a felosztási részek, érdeme szerzőnek, hogy
azokat felhasználta és ki is merítette. 1. Az igaz hit-

nek elsőben jó cselekedettel kell párosulnia, 2. tudománynyal, 3. atyafiakhoz hajlandó szívvel és szeretettel.
Ezután Szabó József Ján. 15, 17. 25. felett Gerock nyomán e kérdésre igyekszik megfelelni: „Miként kell egy
valódi keresztyénnek fogadni a világ gyűlöletét?® 1.
csudálkozás és zúgolódás nélkül, 2. mint intő jelt az
egyetértés és testvéri szeretet gyakorlására.
Gulyás Lajos ékes tollal „A bűnnek alaptalan
mentségeiről® értekezik.
Következik a szerkesztőnek egy áldozó csütörtöki
és egy pünkösdi beszéde. Amannak alapigéje Csel 1,
10—11. tárgya: , A menny s a földi pályatér®, ennek
alapigéje Csel. 2, 1—4. tárgya: „A szent lélek hatalma®, 1. amaz első pünkösd napján a tanítványokban,
2. és az őket követő keresztyénségben. Magasztos tárgyról ihletett lélek szól itt szívet elragadva. A szív teljességéből szól a száj. Nem tehetjük, hogy a pünkösdi
beszédet befejező imából e néhány sort ne közöljük :
„Jövel oh Szentlélek ! lelkünk vár téged. Töltsd be az
élet fájdalma és viharai közt roncsolt kebleket égi melegséggel; töltsd be a mi szívünket, házunkat és egyházunkat, hazánkat, nemzetünket, az egész emberiséget
jóltevő világoddal; töltsd be a szenvedők, bánatba borultak lelkét mennyei fényeddel s vigasztalásoddal. Jövel,
töltsd be gyülekezetünket! Várnak családaink, özvegyeink, árváink, vár egyházunk, hogy külsőleg, belsőleg
romjaiból építhessük s az apák hamvadó buzgalmát, az
utódok lelkében lángra gyujthassuk. Jövel oh Szentlélek ! Vár nemzetünk, hazánk, hogy költsd fel benne
az egyetértés, bátorítás érzelmét, mely erős támasza
legyen minden viharok ellen. — Jövel ! vár e város,
helység, hogy ennek népe tanuljon igaz tudományt Te
tőled s a Jézus Krisztustól. — Jövel ! var a ker. anyaszentegyház, óh költs itt pünkösdi lelkesedést, a hitnek
lángját, melynek szikrái tanítsanak, a hit, szeretet nyelvén szólani mindeneket; ezen égi szikrák tegyék a föld
sötét kietlenségét világossá az örömben s az eget óhajtottá a lelkek buzgalmában s az örök élet reményében
a Jézusért, Amen.®
Következik Sárkány Sámuel pünkösdi beszéde : „A
szentlélek téritő munkájáról® Csel. 2, 38. 41. alapján, a
mely is abban áll, hogy 1. téríti a pogányokat, 2. a
kétkedők és hitetlenek szívében hitet támaszt, 3. a bűnösöket az erény és kegyes élet ösvényére vezeti. Népszerű és a legvallásosabb melegséggel írt beszéd.
Befejezik e füzetet Rác Károly és 'Terhes Barna
egyházi beszédei, továbbá két esketési, egy pünkösdi
úrvacsorai beszéd. „Imádság® lelkészí értekezlet alkalmával. „Lelkésztársainkhoz®, gyakorlati lelkészet.
A szerkesztő zárszavában visszapillantást vet a
lelkészi tár féléves pályájára, felemlíti, hogy ennek füzetei a diasporalis helyekre 60 ingyen példányban küldettek szét és hogy még ez év folyamán Istennek
segedelmével prot. néplapot fog megindítani.
Áldás a munkára!

Endrefy

János,

ev. lelkész.

BELFÖLD.
A dunamelléki ref. e. kerület közgyűlése.
Hogy a lelkészavatasi ünnepély vasárnapra essék,
s hogy olyasféle lehangoló eset ne álljon be, mint a
minőről közelebb is, ha jól emlékszem, a dunántúli ref.
közgyűlés tudósítója panaszkodott, hogy t. i. a papszentelési ünnepélyen a közgyűlés tagjain kívül alig
voltak néhányan, azért kerületünkben a tavaszi közgyűlések évek óta szombaton nyittatnak meg. Szombaton május 22-ikén nyílt meg ezúttal is, de az érdemleges tárgyalások csak május 24-ikén kezdettek meg,
legalább közgyűlésileg akkor, de a zsinati előmunkálatokkal, a Molnár Aladár-féle tanügyi javaslattal, az
egyetemes tanügyi bizottság jegyzőkönyvével, saját
tanintézeteink jelentéseivel már május 19-ike óta foglalkoztak egyes bizottságok, valamint a papi vizsgák is
megtartattak a gyűlést megelőző napokon. A vizsgatevők szamát tekintve papvizsgáink nem valami fényesek
valának, három-három s. lelkész állván úgy az első
mint a második vizsga elé ; de az ezek által felmutatott
eredmény eléggé örvendetes volt. Legyen is inkább
kevés, de jó, mint sok rossz.
A vasárnapi isteni tisztelet végeztével Petri Elek,
Szőcs Farkas theologiai tanárok, Arany Antal, Berki
József, Kiss Adolf, Takács József, Úrhazi Lajos, Vasmolnár István lelkészek avattattak fel; megelőzvén az
avatást Tóth Sándor gombai fiatal lelkész egyházi beszéde, melyben a tartalom magvassága, az előadás művészete, s a hang paratlan szépsége egymást le nem
győzve versenyeztek egymással, s mely nemes lelkesedéssel töltötte el nem csak a felavatandók lelkét, kikhez
az első sorban intézve volt, de azt hiszem, kivétel nélkül az egész közönséget. S hogy lelki örömünk egészen teljes vagy túláradt legyen, a beszéd végeztével a
theologiai énekkar rákezdett egy oly éneket, mely a
vallásosságnak egy nálunk reformátusoknál szokatlan
ismeretlen világaba varázsolt vissza bennünket. Ezen
ének dallama — a mint tudom — az erdélyi unitáriusok énekes könyvéből való, azt meg tudjuk, hogy
Dávid Ferencz több középkori magyar kathol. éneket
vagy egészen, vagy némi módosítással átvett az unitár,
egyház énekei közé, s azt hiszem, hogy ily átvett ének
ez is. S mily szép, s mennyire megható 1 A magyar
nemzeties, vagy tan jobban mondva magyar népies zeneköltészetnek s az őszinte naiv vallásos érzületnek mily
kedves vegyülése 1 Énekügyi bizottságunk — bocsánat
a laikus kontárkodónak, — valóban helyesen cselekednék, ha figyelmét az unitáriusok énekeire, sőt az ős
magyar kathol. énekekre is kiterjesztené; s nálunk is
uj életre keltené azt, ami azokban valóban magyar s
nemzeties.
A hétfői ülés, melyen a közgyűlésnek az elhárít*
hatlan akadályok által gátolt egyének kivételével majd
minden egyházi s világi tagja megjelent, meg a többek

közt kerületünk legidősb s általános örömmel fogadott
tanácsbirája id. B. Vay Miklós is, — püspök úrnak rendesen nagy érdekeltséggel várni szokott püspöki jelentésével vette kezdetét. A jelentés a convent működésére s a képviselőházhoz beterjesztett, de tárgyalásról levett ministeri középtanodai törvényjavaslatra való reflektálással kezdődik. Mindkét tárgyra
vonatkozó nézetei Török P. úrnak ismeretesek, s így
mondanom sem kell, hogy ezen reflexiók eléggé komor
színezetűek voltak; keserűen panaszkodott a múlt évi
septemberi convent azon erőszakoskodónak feltűnő eljárása ellen, hogy e. kerületünk véleményének bevárása
nélkül, és így mielőtt mi dunamelléki (és a tiszáninneni)
e. kerület meghallgattattunk volna, már határozott a zsinat
szervezetére s alakítására vonatkozólag; még keserűbben
a középtanodai törvényjavaslat önkormányzati jogainknak ebben foglalt túlságos megszorítása ellen. Ezek után
saját kerületünk ügyeire tért át, felemlítve, hogy itt-ott
a nazarénusok zavarják híveink nyugalmát, egyházaink
békéjét, hogy három, és pedig fekvésüknél fogva felettébb fontos egyházunkat u. m. Sz.-Endrét, Hévizgyörköt,
Dunaföldvárt aligha lehet a pusztulástól megmentenünk;
de hogy ezek helyett meg Szelén, Szolnokban, Kalocsán
három uj egyházunk keletkezett, illetőleg van keletkező
félben. Az őszinte mély fájdalom hangján említette fel
püspök úr az alsó bárányi bácsi e. megye búzgó, tevékeny, erélyes volt segédgondnokának Kis Miklósnak elhunytát, s a búzgó és áldozatkész Tisza Lajosnak a
vértesaljai s. gondnokságról való lemondását. A közgyűlés
j. könyvileg is kifejeztetni rendelte Kis M. elhunyta
feletti tájdalmát, Tisza L. irányában pedig kifejezte azon
reményét, hogy ha bokros elfoglaltatása miatt jelenleg
nem is, de jövőben mint tanácsbiró részt veend tanácskozásainkban. A fajó sebekre balsam cseppek gyanánt
szolgáltak az uj segédgondnoki választások. Baranyabácsi s. gondnokká Gaal Péter választatott, kit azon
me
gy e > kivált a bajai ref. egyház rég idő óta ismer
mint vallását, egyházát szerető, azért áldozni kész hitrokont, ki közelebb is, hogy az egyház jövedelmei ne
csorbuljanak, magára vállalta a szegény sorsú bajai hivek
egyházi adójának fizetését; Vértesalján Kenessey Kálmán
úr hívatott a segédgondnoki székbe, kinek egyháza
iránti élénk érdeklődése, vallásos, szelid kedélye e lapok
korábbi olvasói előtt is eléggé ismeretes. A közelebb
elhunyt lelkészek felemlítése után következett, a jelentést bezárta azon hosszú jegyzék, mely a kerületünk
kebelében egy év alatt egyházi és iskolai eélokra hozott
áldozatokat, adományokat tartalmazza. Száraz számokban ritkán van annyi élet, elevenség mint ezekben. A
néma betűk hangosan kiáltanak. Évek hosszú során át fokozódnak a csapások, a szegénység : és a vallásos célú adakozások ezek dacára évről évre emelkednek. Kevés hiján
100.000 frtot tesznek ki azon összegek, melyeket egyházaink egy év alatt egyházi és iskolai épületek emelésére, javítására, tantermek szerelésére fordítottak, és
azonkívül közel 48,000 forintra rúgnak egyesek kegyes

mény a selyemtermelésről is, hanem ezeknél talán többet
célú alapítványaik s adományaik. Crescit sub pondere
ér Bezerédy Miklós úrnak egy szintén ezen ügyben püspalma!
Mint érdekes dolgot megemlítem, hogy ezen ado- pök űrhöz intézett s a közgyűlés elé került levele,
mányok egy része mi módon gyiil Össze. Egész Bara- melyben tudatja, hogy ő szarvánál íogta meg az ökröt,
nyában alig van hitsorsosaink között egy-két vagyonosabb t. i. gyűjtött 250 frtot oly célból, hogy ezen tanító
uri család, s így ha egyházat vagy iskolát építeni, javí- képezdénk valamelyik tanára kiküldessék a selyembogartani akarnak, százakat vagy ezreket áldozó patronusokra tenyésztés és selyemtermelés egyik főtelepére Görcbe,
nem támaszkodhatnak. Hanem segítenek magukon, vagyis hogy itt elméletileg és gyakorlatilag elsajátítva az e
áldoznak hiveink valódi demokratikus módon. Egy-egy tekintetben szükséges tudnivalókat, azután idehaza
gyülekezetünk felfogja valamelyik szomszéd puszta ara- azokat a leendő tanítókkal közölje. A közgyűlés Kiss
tását részből, kimegy öregje apraja a tarlóra és egy- Kálmán urat a n. körösi képezde egyik faradhatlan takét nap alatt keresnek ioo—600 frtot, és ezt egyértel- . nárát jelölte ki e célra.
müleg isten dicsőségére fordítják.
B. Vay Miklós conventi elnök úrnak a középtaA felsorolt adakozások talán a közgyűlésre is lel- nodai törvényjavaslattal szemben az összes ref. gondkesitőleg hatottak, a midőn a dislocatio előterjesztése nokok és püspökök részéről követett eljárásáról szóló
levelére egyhangúlag kimondatott, hogy a közgyűlés
utan püspök űr felemiitette, hogy minden segédlelkészünk
el van helyezve, egynek kivételével, kit tartós beteges- legszívesb köszönetének kifejezése mellett teljesen hekedése miatt nem alkalmazhatott, s ki szűk anyagi viszo- lyesli azon eljárást, és az országgyűléshez általuk benyok közt vergődve gyógyíttatja magát Pesten: egy terjesztett feliratot egészen magáévá teszi, azzal minalairási iv indíttatott meg ; alig negyed óra alatt 147 denben egyetért.
frt gyűlt részére. Ereztük, hogy ily szellemnek kellene
A Szondi-Kenessey ügyben hozott múlt évi hatááthatni egész egyházi életünket. Ha egy tag szenved, rozat fentartatik, ehhez képest a dunántúli püspök úr
minden tag sietne a fajdalmat enyhíteni. Ha itt-ott egy ezen alapítványi okmány hiteles másolatának megkülároni vagy tanitói özvegy, árva család nyomorog, désére felkéretik, addig óvakodunk a perindítástól. A
ha egyik másik kis egyházunk saját erejéből nem képes Baldácsy alapítvány jelen állását ismerik e lapok olvasói,
lábra kapni: egy csekély adaga a közösség érzetének, legfeljebb azt említem meg, hogy a magyar biztos,
a lelkészi és tanári kar, az összes egyházak tettleges rész- társaságnak a kölcsönzés körül tanúsított készségért s
véte megszüntethetné a nyomort.
a kamatlábnak saját jó szántából lejebb szállításáért
A nagy számú ministeri intézvények között talán köszönet szavaztatott.
Az államsegély pénztárból kiosztatott segélykép :
egyik legérdekesebb az, mely a lelkészeket feljogosítja,
hogy a 3-ik korosztályon túllevő és besorozva nem levő egyházaknak 1350 frt, lelkészeknek 1180 frt, kölcsönkép
egyéneket szabadon megeskethetik, nem kutatván, hogy 5°/0 ii,3óo frt, évközben 1800 írt, ezenkívül adatott
állottak-e sorozás előtt vagy nem ? Szintén érdekes az a theol. intézetre 3000 frt, slavon missióra 500 írt.
is, hogy az egyházi pénztárak által elfogadandó nyug- Majd felolvastattak a septemberi convent reánk vonattáknál is — kivéve némely elősorolt eseteket — a bélyeg- kozó határozatai, melyek tudomásul vétettek, a kívántattak beterjesztése elrendeltetett, a felállíttatni tervezett
törvények szigorúan megtartandók. Közgyűlésünk — de
az »örvendetes" jelző elhagyásával tudomáséi vette, de központi énekügyi bizottság tagjaiul Baksay, Kovács
egyszersmind felirt a kormányhoz, hogy a múltra nézve, Alb., Szász K. s Szilády Áron neveztettek ki; convent
ha netalán itt ott egyházi testületeink pénztárnokai nem képviselőink utasítattak, hogy a miután e. kerületünk részéismerték volna kellőleg a bélyegtörvényt, vettessék fátyol. ről is az egyetemes tanügyi bizottság javaslatára teendő
Ajánlok a közönség figyelmébe egy másik intézményt észrevételei legközelebb beterjesztetnek, határozzon a
is; nevezetesen azt, mely a polgári iskolákról és egyszers- convent végérvényesen iskolaügyünket illetőleg.
mind arról szól, hogy az ily intézetekből kikerült ifjak
Mindezek elég gyorsan s könnyű szerrel letárgyalelőtt minő pályák tárulnak fel. Jegyzőkönyvünk egész tattak ; de annál nehezebben boldogult a keddi ülés,
terjedelmében hozandja. Hazánkban, kivált relorm. egy- mely a zsinati előmunkálatokkal foglalkozott. A gyűlést
házunkban ma is nagy még az oly tájékozatlan szülék megelőzött napokon egy népes bizottság foglalkozott
száma, kik fiaikat nem akarván mesterségre adni, más az e. megyei vélemények összeállításával és egy ezeken
módot nem ismernek, minthogy küldik fiaikat a gym- alapuló jelentés s javaslat készítésével. Ezen jelentés kenasiumba, hogy ennek 8 osztályát s valamelyik fakultas rült a mondott napon szőnyegre, melynek néhány pontja
4 évét, még vagy 4 gyakorlati évét átnyomorogják, s élénk vitát idézett elő. Egyik ily pont volt, hogy miazutan kapjanak egy 7—800 vagy ha kedvez a szeren- után a septemberi convent már határozott az első zsicse, egy 1200 frtos állást. Mai napság olcsóbban is lehet nat szervezetére és megalakítására nézve, van-e joga e.
üdvözölni. Elvégezheti az ember 3 év alatt a polgári kerületünknek ehhez még hozzá szólani, vagy nincs ?
iskolát, és azonnal lehet teensúr, 4—500 frt ezután év- Molnár Alad. s id. Gr. Ráday szerint nincs, mert hiről évre fokozódó fizetéssel. Valóban méltó ezen intéz- szen épen a mi kerületünk végérvényes határozati jogmény a figyelmes átolvasásra. Van egy csapat intéz- gal ruházta fel conventi képviselőinket; míg a bizottsági

jelentés, Török P., Halász Bold., Ballagi M. szerint van
joga, mert a midőn a convent ezen előmunkálatokat
véleményezés végett megküldötte a kerületeknek, ekkor
ez által önként lemondott végérvényes határozhatási
jogáról. A hosszú vitának B. Vay M. azon közvetítő s
elfogadott javaslata vetett végett, hogy kerületünk
tegye meg észrevételeit ezen előmunkálatokra, küldje
meg azokat a conventnek, és azután a convent döntse
el, hogy akarja-e figyelembe venni utólagosan ezen
észrevételeket vagy nem. Még erősebb harc indult meg
az Erdély részére reservált kiváltságok el vagy nem
fogadása felett. A bizottsági jelentés és ennek előadója
Kovács Alb. s egy némelyek szerint érintetlenül hagyandó
ugyan a kerületek önkormányzati joga saját belügyeikben, de a kerületek közös találkozásánál teljes egyformaság uralkodjék, ezért a zsinati követek választási
módját ne az egyes kerületek állapítsák meg, hanem
történjék a választás mindenütt egyformán, s pedig úgy,
hogy alakíttassanak választó kerületek, szavazzanak a presbyteriumok; ugyanazért továbbá a zsinat által hozott
törvények Erdélyre nézve is ép úgy kötelezők legyenek, mint egyeb kerületre nézve ; Erdélyben is — az
51-ik § kihagyásával — az e. kerületi közgyűlés teljesen képviseleti alapon szerveztessék. Ezen nézet ellenében azonban a nagy többség kimondotta, hogy bár
óhajtandó volna az egyöntetűség, s Erdély különleges
helyzetének megszüntetése, de tekintve, hogy nálunk és
más kerületben is általános azon óhaj, miszerint az
erdélyi kerület ki ne hagyassék az unióból, tekintve
azon okokat, melyek a conventet azon Erdély részére
kikötött jogok elfogadására birták, ezeknél fogva az előmunkálatokban reservált különleges helyzet Erdély részére meghagyandó ; azon megszorítással azonban, hogy
ha a zsinati törvényeken időközben szervezetünk szellemében változtatást tenne, az csak ideiglenesnek tekintessék, s végérvényessé csak zsinati megerősítés után
váljék.
A harmadik harcot az elnökség kérdése idézte
elő. A bizottsági javaslat szerint az e. megyéken, kerületeken maradjon a kettős elnökség, ellenben az egyháztanácsnak csak egyházi, a conventnek, zsinatnak s főtörvényszéknek csak világi elnöke legyen, azon megjegyzéssel azonban, hogy ez utóbbiak által hozott határoza
tok s intézkedések végrehajtásával egyházi egyén bizassék meg. A többség határozata: A kettős elnökség
mindenütt, hol eddig megvolt, továbbra is meghagyandó.
Indítványba hozatott az e. kerületek új felosztásának javaslata is, de a közgyűlés teljesen elégnek
tartotta erre nézve az előmunkálatok 92. §-ának b. pontját. A többi módosítási javaslatai a bizottságnak szó
nélkül elfogadtattak. Ily javaslatok: az egyházközségi
közgyűlések hatáskörének a presbyteriumok rovására történendő szélesbitése (18. §) nem kívánatos ; hivatalos pecsét
csak a lelkésznél legyen; lelkész nélkül egyháztanácsi
ülést ne lehessen tartani. Az országos egyháztanács
felállítása ellen nincs kifogás, de van annak megalkotási

módja ellen. Az egyházközségi bíráskodás ellen felszólal majd mindenik e. megye. Az egyházi tisztviselőkről
szóló §-oknak kevesbítése s csak a szükségesekre való
összevonása óhajtatik; ellenben a tisztújítás nem kívánatos. Az egyházi bíróság és törvénykezési rendtartás
címe alatt levő cikkeknek kevesbitése, egyszerűbbekké s
szabatosabbá tételük óhajtandó; másfelől a házassági
perrendtartással megtoldandók, s ebből folyólag az állami
törvényhozásnál kérelmezendő, hogy a míg más vallásfelekezeteknél meghagyatnak a házassági törvényszékek,
addig a mi egyházunk is birtokába s élvezetébe léphessen ezen jognak. Végül kimondatott, hogy az e.
kerületeknek hagyassék fenn azon jog, hogy a zsinat
tartásának idejéhez hozzá szólhassanak.
A következő napon felolvastattak a hazai ref. és
evang. testvérkerületek egy évi j. könyveinek közérdekűbb
pontjai. Ezeket az illető gyűlések tudósításaiból ismerik
e lapok olvasói. Ezután olvastatott a missiói bizottság
buzgó elnökének, Fürdős L. úrnak a slavon-szerémi missióról beadott jelentése. E szerint Kármán Fái baranyabácsi esperes s Kulcsár S. újvidéki lelkész urak az
emiitett missió területén a múlt évben megjelentek, az
ottani állapotokról tudomást szereztek és adtak, a mely
bajokat lehetett, elintézték. Ezek tudósítása szerint
a fekete pusztaiaknak, hol 40 iskolaköteles ref. gyermek
van, iskola és tanitó kellene. A ker. közgyűlés felhívja
őket, hogy költségvetésüket, az általuk hozandó anyagi
áldozatok mennyiségét terjesszék föl s ha érdemeseknek
mutatják magukat a segélyre, készséggel nyujtandja azt
nekik erejéhez képest a kerület. Nagy elismeréssel értesült a közgyűlés Sillem Ottó rúmai jószágigazgató úr
nemeslelküségéről, ki a fekete pusztai cselédség számára hajlandó egy iskolát és tanítói lakot épitettni, a
tanítónak bizonyos mennyiségű conventiót megállapítani,
! megígérte, hogy a Beskán lakó missionárius jelenleg
Schneider Pál számára ezután is kiszolgáltatja az évenkénti 10 p. mérő búzát, árpát s szalmát, igérte, hogy
a Majavoján lakó cselédség által közelebb odahívott
ref. tanitó Hevesi Imre számára is conventiót fog
megállapítani, s általában nagy elismeréssel nyilatkozik
hitsorsosainkról, mint munkaszeretőkről, jó erkölcsüekről.
Zimonyban alig van néhány református, Belgrádon már
többen vannak, de tehetetlenek s szegények; annak
dacára is azonban — mondá a közgyűlés — nem szabad figyelmen kiviil hagyni ily fontos pontokon ezen
kis sereget. Ezért affilialtatott Beskához, s ennek lelkésze
felhivatott, hogy ottani híveinket időnkint látogassa meg,
biztosíttatván számára némi anyagi karpótlás, s e mellett
az alsó baranyai e. megye felhivatott minden lehető intézkedés megtételére.
Farhas
(Vége következik.)

József.

Szegényalap.
Nem tagadható, hogy a keresztyénség legelőször
nem mint tanfogalom, hanem mint szeretet és szeretetteljes életközösség lépett a világba. Jéz>is figyelmeztetett és intett bennünket: „Uj parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek
titeket, úgy szeressétek ti egymást. Erről ismerik meg
mindenek, hogy én tanítványaim vagytok, ha egymást
szeretenditek. 4
Ezen parancsolat értelmében gondolkoztak és cselekedtek az első keresztyének. Első hivatalnokaik —- ha
azoknak nevezhetők — beteg- és szegényápolók valának, kik a hívektől gyűjtött könyöradományokat szétosztották és segítséget nyújtottak a segélyre szorultaknak.
A középkor scholasticismusával és dogmatizáló
irányával majdnem egészen megfeledkezett a keresztyénség ezen eredeti világhódító feladatáról.
Herdernek
egyik főérdeme az, hogy „a keresztyénség egyetemes
humán jellemét emelte érvényre 42 ) és a szeretet és hu.
manitás nyilvánulásaiban azon tényezőt hangsúlyozta,
mely minden vallas közvetlen lényegéhez tartozik, mondván : „Die Religion ist die höchste Humanitát des Menschen !4
Ma is a vallás különösen ezen szeretetteljes és humanistikus törekvéseivel hódítja leginkább a sziveket
De ezen szeretet nem fog az érzelem szentélyében elzárva maradni, vagy üres szóval és phrasissal megelégedni, hanem ki fog lépni az élet nyomorába és ott
mint mentő angyal ápolni és segíteni az apostol intése
szerint: »Fiacskáim, ne szeressük egymást csak beszéddel
és nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. 4 3)
Ily szép programúi megvalósításahoz azonban az
anyagi eszközök nélkülözhetlenek. Ezeket illetőleg a kath.
egyház nagy előnyben van. Csak most olvastuk, hogy
a hercegprímás megint 100.000 frtnyi alapítványt tett
szegény iskolák és tanítók segélyeztetésére. Minden püspökségben vannak alapítványok, melyek szerencsétlenek,
elhagyott özvegyek és árvák segélyeztetésére, szegény
ifjak és leányok neveltetésére bőven szolgálnak és sok
jótétemény gazdag forrásává lesznek. Az érdekeltek és
a nagy tömeg csakis a jótétemények mennyisége és
nagysága után ítélvén, a bőven adakozó katholicismust
fölibe fogják helyezni minden más vallásnak.
A protestantismus e téren még nem állhatja ki
a versenyt a kath. egyházzal, melynek főpapjai 150 —
500.000 frtnyi évi jövedelmet húznak és melynek jószágai 18 millió frtra rúgnak 4) De a kezdet a szegényalap megalapításához már nálunk is megtörténhetnék.
Hogy mi módon, azt különösen az ev. ág. hitv. tiszai kerületre nézve röviden elmondom.
') János
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Az 1878-dik évben Rimaszombaton tartott tiszai kerületi gyűlésen Cékus superintendens úr a többi között
következő értelmű indítványt tett: Méltatlan szenvedésünknek igyekezett véget vetni II. József türelmi parancsa, mely okt. 25-kén 1781-ben bocsáttatott ki és
mely esakhamar 230 anyaegyházat hozott létre. Méltó
tehát, hogy minden egyház templomépítésének százados
emlékünnepét lélekemelő ünnepélyességgel megtartsa,
ezen ünnepélyhez előre készüljön s intézkedéseket tegyen, miszerint az necsak szellemi tápot, lelki épülést
nyújtson a híveknek, hanem közgyűlés által eszközölt
alapítvány által tegye azt az utókorra nézve is örökké
emlékezetessé.
A kerület magáévá tette e javaslatot, az egyhazakat kötelezőleg utasítván, miszerint a II. József-féle
türelmi parancsnak százéves emlékünnepét, 1881 -ben a
reformáció emléknapján, egyidejűleg, kivétel nélkül kegyeletes ünnepélyességgel iiljék m e g ; továbbá behatólag ajánltatik az illető egyhazaknak, hogy az egyes
templomok százéves alapíttatási emléknapjai a megfelelő
évben szintén kegyeletes ünnepé avassák és pedig oly
módon, hogy az ezen alkalomból a hivek lelkesedésének és áldozatkészségének élő forrásaiból életbeléptetendő
valamely szent célú mű által a késő utókor számára is
maradandóvá tétessék amaz örömnap emléke.
Ily szent célú mű volna az egyházközségi szegényalap, ez felelne meg legjobban a vallás lényegének, a szeretetnek. Ez allana összhangzásban korúnk humanistikus törekvéseivel.
A gyűjtés ily szegényalapra a mostani ínséges
időben, az igaz, nem igen sokat eredményezne. De a
kezdet ily nehézségén más módon is lehetne segíteni.
A 20,000 frtnyi államsegélyből kerületünkre évenkint 5000 frt esik. Ezen Összeg ez idő szerint az eperjesi kerületi tanítóképezde támogatására fordíttatik. Az
említett intézet anyagi viszonyai azonban Zsedényi és
más kegyes alapítók gazdag alapitványai óta, sokkal
kedvezőbbek, mint csak néhány évvel ezelőtt is. Pénztára 1878-dik évben 4343 frttal és- 89 krral növekedvén, az intézet tőkéje jelenleg 61873 frt 93 krra rúg,
mely összeg csak 6 százalékkal kamatoztatva, évenkint
3712 frtot és 38 krt jövedelmez, nem számítva a többi
más mellékes bevételeket. Ily kedvező anyagi viszonyok között lehetne, ha csak egynehány évig is, azon
5000 frtot, mely mint államsegély ez ideig a tanítóképezde által vétetett igénybe, kerületünk egyházközségeinek igazságos kulcs szerint kiosztani, oly feltétellel,
hogy a reájok eső részletet egy szegényalap életbeléptetésére használják fel. Ezen részlethez még hozzá
lehetne venni azon offertoriumot is, melyet az egyházközségek évenkint a nevezett képezde javára gyűjtenek.
Az igaz, hogy az ily úton gyűjtött és a szegényalapra szánt összeg eleintén csekély volna. De a kezdet megvolna, az alap állana, melyen tovább lehetne
építeni, a cím adva volna, melyen az adakozók és ha-

gyományozók jótéteményeiket megtehetnék. Ha Franlce
4 tallér és 16 garasnyi gyűjteményével gondolhatott
roppant kiterjedésű és nagy áldásé alapítványaira, mi
is, kellő buzgóság mellett ily csekély kezdettel is szép
sikert mutathatnánk egykor fel.
A kerület kegyeletes intentiója, hogy a türelmi
parancs kibocsátása i88i-ben és a felépült templomok
százados örömünnepe, necsak megfelelő istenitisztelettel, de valami szent célú alapitványnyal is ünnepeltessék
meg, ez úton legkönnyebb módon és legáltalanosabb
mérvben elérhető volna.
Egyházközségeink ily módon idővel azon szerencsés helyzetbe jutnanak, hogy, úgy mint a gazdag kath.
egyház, minden rangú és sorsú méltó szegények segélyeztetésére képesek volnának. Egyházaink tekintélye,
híveink összetartása és szorosabb egymáshoz simulása
szempontjából különösen szükséges lenne, hogy szegényalapunk folytán jobban teljesítsük az apostol intését :
Azért míg időnk vagyon, mindenekkel jót tegyünk, kiváltképen pedig a mi hitünknek cselédeivel.1)
Weber

Samu.

IRODALOM.
A Nemzeti Könyvtárból ismét megjelent hat füzet,
u. m. Mikes Kelemen, Törökországi leveleinek, Kazincy
Ferenc, Erdélyi leveleinek s Dayka költeményeinek folytatása, továbbá Csokonai műveinek bevezetése. Egyegy füzet ára 30 kr. A derék vállalat szerkesztője és
kiadója Abafi (Aigner) Lajos.
Szíves megfigyelésül az allami törvényhozó testület mélyen tisztelt tagjainak a gymnasiumok és reáliskolák szervezetéről szóló 377. számú törvényjavaslat
tárgyában. Budapest, 1880. 8—r., 13 lap. — Ezen
röpiratban a magyarországi szerzetes tanitó rendek négy
főnöke : Dr. Kruesz Krizosztom pannonhalmi főapát,
Kacvinszky Viktor jászóvári prépost, Supka Jeromos
zirci apat és Kalmár Endre a kegyes-tanitórend főnöke,
a közoktatásügyi bizottságnak a középiskolai törvényjavaslat 25. §-hoz csatolt módosítására, mint amely a
szerzetes rendekre nézve sérelmes, teszik meg észrevételeiket. Az említett módosítás szerint a szerzetes
rendek intézeteiben az igazgató és tanerők alkalmazása
és változtatása, csak a miniszter jóváhagyásával történhetnék. Ezen intézkedésre nézve ügyes érveléssel azt
igyekszik az emlékirat kimutatni, hogy az jogilag sérelmes, törvénynek nem elég őszinte, gyakorlatilag pedig
kivihetetlen.
Biró Pál, a debreceni m. kir. gazdasági tanintézet
főkertésze, előfizetést hirdet a »Kertészek házi könyve"
című munkájára, mely három, esetleg négy kötetből
fog állni, magába foglalván a gyümölcsfa-kertészetnél,
') Gal. 6, ív.

a konyha-kertészetnél, a gazdasági fatenyésztésnél s a
szőllőművelésnél előforduló munkálatok ismertetését. Az
első kötet ára, mely a gyümölcsfa-kertészetet fogja tartalmazni, 1 frt 20 kr.

KÜLÖNFÉLÉK.
* Brassóból lapunk egyik barátja írja nekünk a
következőket : Egy pár hóval ezelőtt hívtuk meg Budavárról Móhr Gyula urat egyházunk papjává, ki alig
foglalta el lelkipásztori állását, s alig hirdeté egyszer
köztünk Isten igéjét : már is megnyerte az egész gyülekezet, sőt mi több, majdnem az egész város lakosainak
legnagyobb mérvben való köztiszteletét. Ezen köztisztelet és szeretet élő tanúi a jelen pünkösdi ünnepeken
tartott lelkes egyházi beszéde után felolvasott uj szabályok, melyek folytán a magyar ev. ágost. hitv. egyház javára »kovjirmándusoh a/apja* név alatt, egy
pénzösszeg tétetett le, melynek kamatai egyházi célokra fordítandók ; ezen alapot a mi jó s hív lelkészünk
a konfirmandusok filléreiből kezdeményezte, remélvén,
hogy az egy pár év alatt nagygyá fog emelkedni. A
Móhr Gyula lelkész ur által tartott konfirmációról és
egyházi beszédeiről csak annyi legyen felemlítve, miszerint azoknak illő, érdemszerű magasztalásra szavakat
nem vagyok képes talalni. Azon forró óhajomnak adok
ezúttal csupán kifejezést, hogy drága testvér magyar
hazánk szüljön s küldjön az elhagyott s minden jóra
törekvő hű barcasági egynegyed százezeret számláló
ev. ágost. hitv. magyar lelkeknek, még sok ily hív
magyar, lelkes vezetőket és jó papokat, mint a mi
brassói magyar ev. ágost. hitv. lelkészünk Móhr Gyula
ur; mert akkor bizton várhatjuk barcasági ev. ágost.
hitv. magyar népeink boldogságát!
* A pesti ág. hitv. ev. egyházmegye í. hó 25-én
közgyűlést tartott. Megnyitotta azt Földvári/ Mihály
felügyelő egy beszéddel, melyben — visszatekintvén a mult
őszszel végbement kánonszerű superintendensi egyházlátogatásra — örömmel constatálta, hogy a főpásztor mily
nagy tiszteletben áll az egyes egyházközségek előtt,
melyek szívélyes fogadtatásban részesíték. Beszéde további folyamában a bányakerületi uj felügyelő Fabinyi
Theofil megválasztása fölötti örömét fejezte ki, kiemelve
annak az egyházi téren évek hosszú során at szerzett
nagy érdemeit. A tárgyak közt legérdekesebb volt a
magyar evangelicus főiskola felállítása, melynek eszméjét
a közgyűlés örömmel fogadta, s buzgó támogatását igérte.
* A budapesti reform, egyház kebelében levő főgymnasium- és a theologiai collegium junius hó 13kától 23-káig tartja nyilvános vizsgálatait. Jun. 13-án
más iskolaba járó ref. tan. vallásvizsgálata és ének vizsgálat a nagy teremben, jun. 13-án az érettségre menő
ifjak előleges vizsgálata, junius 15-én d. u. irás-

beli érettségi vizsgálat, jun. 16-án Írásbeli érettségi vizsgálat, ugyancsak 16-án d. u. és jun. 17-én a theologusok vizsgálata, junius 18-án d. u. szóbeli érettségi
vizsgálat, jun. 19-én I. és II. osztály vizsgálata a templomban, jun. 20-án I—IV és V—VII. osztály magántanulóinak vizsgálata, jun. 21-én III. és IV. osztály, jun22-én V. és VI. osztály, jun. 23-án VII. osztály vizsgálata. Mind az érettségi, mind a magán vizsgálatra menendő ifjak junius hó 3-áig vagy személyesen, vagy levél
által elmulaszthatlanul jelentsék be magokat az igazgatóságnál. — A jövő 1880—81 -ik iskolai évre a beiratások
september hó 2., 3., 4., 5-én megtörténvén, september
hó 6-án a tanévet megnyitó istentisztelet után a tanítások azonnal megkezdetnek. A magánvizsgálatok, 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 osztályokba. 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. Budapesten,
1880. május havában. Az igazgatóság.
* A „Békésmegyei Közlöny"-nek írják, hogy
Gyomán a ref. egyházban a kánonszerű látogatást Szabó
János békés-bánáti esperes, és Szeremlei Sámuel e. megyei
főjegyző urak f. hó 20-án és 21-én végezték. Különös
megelégedésüket fejezve ki az iskolában tapasztalt előmenetel felett, Gyomáról Szent-Andrásra mentek.
* A pátkai reformált egyház megüresedett papi
állomására a választás f. hó 30-án fog végbemenni.
* Adományozások. A bicskei épülőfélben levő
iskolaépületre Cziegebrier Dániel timár- és Csupor Mihály szabómester, ottani lakosok 50—50 frtot adakoztak. Ugyancsak itt néh. Bocs István és neje Bereczki
Sára 100 frtos alapítványát az örökösök f. hó 20-án
szolgáltatták át Rajki János főgondnoknak.
* A tiszántúli ref. középiskolai tanáregylet folyó
évi julius 9-én és 10-én Szatmár-Németiben fogja tartani évi közgyűlését. A gyűlés programmja : Ladányi
Gedeon, „A vallás az emberiség őskorában* ; Kovács
István sz.-németi tanár „Részletek a szatmári ref. egyház történetéből® ; Bokor József pataki tanár Jelentés
a külföldi és hazai tanügy némely nevezetesebb mozzanatairól®. Ezenkívül titkári, bírálói bejelentések etc.
* Gyászhirek. Mester István, a sátoraljaújhelyi ref.
egyház leánytanítója máj. 21-kén rövid szenvedés után
elhunyt. A megboldogult mint buzgó, lelkiismeretes hivatalnok, közszeretetben és becsülésben állott. Özvegyet
és több gyermeket hagyott maga után. — Néhai Elefánt
Mihály pesti ev. egyházm. esperesének özvegye, szül.
Juhász Karolina f. hó 22-én 57 éves korában elhunyt.
Béke poraikra 1
* Hibaigazítás. Lapunk 20-dik számában a „kormány* tankönyve és a „kormány* Eherecht-je helyett
»Kuzmány * tankönyve és Eherecht-je olvasandó.

* Szerkesztői üzenetek. M. K., Brassó.
ajánlatát a legnagyobb köszönettel fogadjuk.

Szives

ADAKOZASOK.
A prot. orsz. árvaházra : Békássy József séllyei
ref. leik. 2 frt., (ehhez járultak a confirmandusok : Szabó J.,
Tapardi Józs., Fia Józs., Varga S., Hegedűs Zsófi,
Bence Sára, Soós Sára, Szilva Juli, Vay Mária, Csörsz
Zsófia, Bugó Júlia tíz-tíz krjával 1 frt 20 kr. és a leik.
80 krral). — Göncy Benő gedellői ref. leik. 2 frt 7 kr.
(ehhez járultak a confirmandusok: Tóth A. 10 kr.,
Gáspár S. 8 kr., Polyák I. 10 kr., Récsán A. 5 kr.,
Tóth I. 4 kr., Kolozs I. 10 kr., Pintér M. 5 kr., Bényei
A. 10 kr., Csombor J. 8 kr., Födi J. 10 kr., Fitos Lajos
árvaházi volt növendék 20 kr., Török Lidia 10 kr., Nagy
Erzsébet 5 kr., Kovács Mária 5 kr,.Bese Mária 20 kr.,
Dányi Mária 20 kr., Som Juliánná 8 kr., Körösi Juliánná
10 kr., Kovács Juliánná 10 kr., Récsán Zsuzsánna
5 kr., Kristóf Zsuzsánna 4 kr., Jenei Zsuzsánna 10 kr.)
— Haan Lajos b. csabai evangelicus lelkész 5 frt.
70 kr., (ehhez járultak a magyar konfirmandusok:
Miavecz Margit 1 frt., Michnay Vilma 1 frt., Zsilinszky
L. 1 frt., Omaszta Vilma 50 kr., Bajcsi Etel 40 kr.,
Szeberényi Mari 40 kr., Kvasz J. 20 kr., Holvéd Irma
20 kr., Áchim Etel 20 kr., Valko Emma 20 kr., Podsztrelen Ilona 20 kr., Bella Anna 10 kr., Such Mili
10 kr., Aradi Ilona 10 kr., Váradi Jolán 10 kr.) —
Vargha László szigetmonostori leik. a confirmandusok
részéről 2 frt.
Szerk.

* Assicurazioni Generáli. Az előttünk fekvő 1879-ki
zárszámadások üzleti jelentéséből a következő adatokat
látjuk: a tűzkárbiztositási ágazat 201,402 frt 62 kr. nyereséggel záródik, a tengeri szállítmány biztosítási ágazat
73,912 frt 28 krral, mig ellenben a jégkárbiztositási
ágazatnál 80,958 frt 48 kr. veszteség mutatkozik. Az
életbiztosítás csakis 2239 frt 21 kr. szerény hasznot tüntet fel, ellenben a „tőkejövedelmek* számlája a különbféle
tartalékok s a nyugdíjpénztár kamatainak levonása után
83,687 frt 29 kr. felesleget, vagyis 43,436 frt 5 krral
többet tüntet fel, mint a mult évben. A tartalékok az
1879-ik évben 918.657 frt 21 kr. jelentékeny összeggel
szaporodtak, ugy, hogy az Assicurazioni Generáli biztosítéki alapja 24.165.912 frt 55 kr. tesz ki. Kiemelendő,
miszerint a tűzbiztositási osztály díjtartalékja az évi díjbevételeknek mintegy 50%-liját teszi ki, mig ellenben
az életbiztosítási díjtartalék a biztosított tőkének mintegy
231/g-°/o*át teszi ki. Ezen számokból örömmel tapasztaljuk a kedvező vagyonállapotot s ezen honi intézet
gyarapodó fejlődését, mely már közel öt évtizeden át
működik hazánkban.

forint

1) T ü z b i z t o s i t á s i á g a z a t .
» i j t a r t a l é k - á t v i t e l az 1878. d e c z e m b e r hó 31-én folyó b i z t o s i t á s o k u t á n
879-ben kötött biztositások u t á n befolyt dijak a víssztörlés levonásával
l a s o n l ó a n a k o r á b b i é v e k b e n k ö t ö t t b i z t o s í t á s o k é r t 2.576,936 f r t 27 k r .
.evonva a v i s s z a t ö r l e s z í e t t é s h:itialévö d i j a k a t
216,215 f i t 69 kr.
t i év f o l y t á n b e v é t e t e t t
r

ísszbiztositási dijak

forint

kr

~15383lÖ

62

i kr

2650342

19

I

l e v o n v a : az 1879. d e c z e m b e r 31-én folyó b i z t o s i t á s o k d í j t a r t a l é k á t
Az, év t i s z t a d í j ö s s z e g e
[ á r t é r i t é s e k az év f o l y t á b a n a v i s s z b i z t o s i t ó k r é s z é n e k l e v o n á s i v a l
íz 1879. d e c z e m b e r 31-én f ü g g ő k á r o k t a r t a l é k a a v i s s z b i z t o s i t ó k r é szének levonásával
l e s z á u . i t v a : az 1878. d e c z e m b e r

31-én

még

folyóvá tett

kártartalékot
Marad

'rovisió, adó és k ö l t s é g
Nyereség
3) T e n g e r i é s s z á l l i t m á n y - b i z t o s j t á s i
ágazat.
) i j t a r t a l é k - á t v i t e l az IS78. d e c z e m b e r 31-en folyó b i z t o s í t á s o k u t á n
879-ben kötöttbi. tositások u t á n b e f o l y t dijak a v i s s z t ö r l c s z t é s levonásával
Hsszbiztositási dijak

1857058
328178
TÍ85237
325095
1860141
105291U

\

1661144

10

~3204154

62

| kr

613087 66
2365.3G 1.57

. e s / á u i i t v a : az 1878. d e c z e m b e r 31-én m é g
irovisid, adó és k ö l t s é g

folyóvá t e t t
<

kártartalékot
Marad

.

G2124

314426

53

371626"
209323

58

149749
359072
137343
221729
7.981

;0'.
Y;:s
'20
43
,3'J(

297713

82

73912

27

föríiit

folyóvá t e l t

1637G42

eszámitva a visszbiztositók részét

k

96

117000
~203282~

20099
24388

73
38

158524

46

44488

3170

nyereség

14-én.

I

155623"

Besso M , vezér-titkár.

16527 fi
1228-234
Ii7."i71
1080663
20250

forint

í j B i z t o s í t á s o k a m e g é r é s e s e t é r e az e l h a l a s z t o t t
életjIrarfék ok h o z z á s z á m i t á s á v a l .

33
05
76

A t a r t a l é k a l a p á t v i t e l e 1878-ból
A t a r t a l é k a i . 5 s'záz. k a m a t j a
4,316.517 f r t 04 k r .
„
„
-1 „
„
76,802 f r t 95 k r .

1062958 0

i l l e s z t é s e k é s v i s s z v á s á r l á s o k r i s t o r n á l t 3.507,121 f r t 21 k r . t ő k e é s
2,573 f r t 21 k r . évi j á r a d é k u t á n
' i s s z b í z t o s i t á s i d i j a k 1.643,221 f r t visszi i z t o s i t o t t ő s s z e g r e
S80-ra á t v i e n d ő d í j t a r t a l é k 47.490,147 f r t 56 k r . b i z t o s í t o t t t ő k e (s
55,920 f r t 09 k r . j á r a d é k u t á n 29,549 b á r c z á r a
9.053,011 f i t 68 k r .
e s z á m i t v a : a visszbiztositók részét
185,744 f r t 87 k r ,
l b i z t o s í t o t t a k n y e r e m é n y r é s z e az 1878-ki m é r l e g s z e r i n t

1880. a p r i l

42

forint

t

Szétosztandó

2

forint

T-8íTs5~ 48
8142976
3 <7710
1953379

eszáiuitva az 1878-róli k á r t a r t a l é k o t

313204

158,791 f r t 28 k r
269 f r t 82 ki

4

183689

Worpurgo G. — P e s a r o Maurogonato I. — Amb di S . Ralli — V, di S. Segré
Dr. C a l a b i R. — Gidoni G. — Goldschmiedt L. — Levi A. A. — Todros E.

Yes'zteség

tartaléka

_65156S

Az „Assicurazioni Generáli" igazgatósága:

kártartalékot

1) É l e t b i z t o s í t á s o k lialál e s e t é r e .

s továbbá a hivatalnokoknak 2 százalék
l e v o n v a az 1878-iki m a r a d é k o t
Triest,

rovisió, adó é s k ö l t s é g

878-ról á t v i t t d í j t a r t a l é k
díjtartaléknak 4 százalékos k a m a t j a
•íjak é s i l l t t é k e k
03 h a l á l e s e t k i f i z e t é s e
x 1879. d e c z e m b e r 3 1 - é n m é g f ü g g ő k á r o k

05
97
66

forint

b) N y e r e s é g - é s v e s z t e s é g - s z á m l a .

kr

S79 b e n k ö t ö t t b i z t o s í t á s o k u t á n b e f o l y t d i j a k a v i s s z t ö r l e s z t é s l e v o n á s á v a l
levonva : a v i s s z b i z t o s i t á s i d i j a k a t
Marad
lz óv f o l y t á n k i f i z e t e t t k á r t é r í t é s e k , a v i s s z b i z t o s i t ó k r é s z é n e k l e v o n á s ,
' a r t a l é k a az 1879. d e c z e m b e r 3 1 - é n l e s z á m o l á s b a n lévő k á r o k n a k
r á s z á m í t v a : az 1878. d e c z e m b e r 8 1 - é n m é g

337719
218897
57809

Maradvány

2 ( 0 , 0 9 7 f r t 28 kr
b) az i g a z g a t ó s á g a l a p s z a b á l y s z e r ü 12 s z á z a l é k o s j u t a l é k a

f'ycreség

34
04
38
97

Marad nyereményül
E b b ő l l e s z á m í t v a az a l a p s z a b á l y o k s z e r i n t :
a) a n y e r e m é n y - t a r t a l é k r a 10 s z á z .
203,282 f r t 39 kr
l e v o n v a az Í87S. m a r a d é k o t
269 f r t 82 k r .
n y e r e m é n y B . z á r s z á m a d á s 2,015 f r t 29 k r .
2,285 f r t 11 k r

-

3) J é g k á r - b i z t o s i t á s i á g a z a t .

144
21435
7237
8324

Nyeremény
L e v o n v a : A r é s z v é n y e s e k n e k r é s z v é n y e n k i n t j á r ó 29 f r t 40 k r . r e n d e s
o s z t a l é k 4000 r é s z v é n y u t á n

37*357 09
levonva: az 1879. d e c z e m b e r 3 1 - é n folyó b i z t o s i t á s o k d i j t a r t a l é á t
Az év t i s z t a d í j ö s s e g e
l e v o n v a : az év f o l y t á n k i f i z e t e t t k á r t é r í t é s e k e t a v i s s z b i z t o s i t ó k r é szének levonásával
lZ 1879. d e c z . 3 1 - é n f ü g g ő k á r o k t a r t a l é k a , a v i s s z b i z t o s i t ó k r é s z é n e k
levonásával

forint

N y e r e m é n y - s z á t n l a - á t v i t e l 1878-ról
Kétes követelések tartalékának átvitele
Nyereség a tüzbiztositási ágazatból
„
it s z á l l í t m á n y - b i z t o s í t á s i á g a z a t b ó l
„
a tőkék jövedelméből
N y e r e m é n y - s z á n la k ü l ö n b ö z ő f e k v ő s é g e k b ő l
„
a B. m é r l e g b ő l
Veszteség beh jthatlan künnlevőségekből
Kétes követelések ta taléka
Veszteség a jégkárbizto-qtási ágazatból
T a r t a l é k az a r a n y b a n fizetett o s z t a l é k s z á m á r a
Az e l h a l a s z t o t t t ő k é k r e s z á n t a l a p t a r t a l é k a (B. z á r s z á m . )

82
72
54
70
81
26

~1
forint

a) T ö k é l i u t á n i j ö v e d e l e m .
A tőkék k a m a t j a és j ö v e d e l m e
Levonva: kamattartozásokat
K a m a t - á t v i t e l az é l e t b i z t o s í t á s f e l o s z t a n d ó n y e r e m é n y e után
„
n
a tontin-osztályok után
„
„
a hivatalnokok nyugdíjpénztára után
„ a z életbiztosítások után B . leszámolás
a
1) h a l á l e s e t r e
2) m e g é r é s i e s e t e k r e é s e l h a l a s z t o t t é l e t j á r a d é k o k r a
3) f e l t é t l e n é l e t j á r a d é k o k r a

215.825 f r t 85 k r .
3,072 f r t 12 k r .

,A t a r t a l é k a l a p r a s z á n t a l a p
Dijak és illetékek
Kifizetett esedékes tőkék
T ö r l e s z t é s e k , v i s s z a v á s á r l á s o d é s v i s s z a a d o t t d i j a k 961.306 f r t 27 k r .
t ő k e é s 1266 f r t 84 k r . évi j á r a d é k u t á n
1880-1 a á t v i e n d ő d i i t a i t a ' é k 12.039,86J f r t b i z t o s í t o t t t ő k e é s 13,985 f i t
5 7 k r . évi j á r a d é k u t á n b i z t o s í t v a 7,535 b á r c z á r a

47
52
19
33
1
-

4393319

99

218897
110305
493681
311711

97
4<
14
17

138230
4743482

54

5223424

forint

ki

forint

7211;

Eredmény

347727
53959

80
79

3) F e l t é t l e n é l e t j á r a d é k .

817266

81

Á t v i t e l e a 1 1S78. t a r t a l é k n a k , b i z t . 165,559 f. 96 k r . évi é l e t j . G64 b á r c z á n
Ennek 4 százaléktól: k a m a t j a
B e f i z e t e t t t ő k é k és i l l e t é k e k az u j é l e t j á r a d é k i s z e r z ö l é s u t á n

U 4 5 2 Í T 42
5 7 - 0 9 66
685)25 ,19

67753

07

Életjáradékok kifizetése
Visszaváltsátok
I 8 8 O - 1 a átv. t a r t . b i z t o s í t o t t 157,805 f r t 29 k r . évi é l e t j . u t á n 657 b á r c z ~ n
Fölösleg

167880"155
400 ! - 1377 429 ' 12

Fölösleg

26166"
forint

A B. m é r l e g n y e r e s é g - é s v e s z t e s é g - s z á m l á j a .
É l e t b i z t o s í t á s o k liá á ' e s e t r e
Feltétl'.n életjáradékok
B i z t o s i t á s o k m e g é r é s e s e t e i r e és e l h a l a s z t o t t é r e t j á r .

Fölösleg
„
Eredmény

1545709

337454

26166

363620
_

7216
356400

3 4 0 7 1 5 169
1 3 4 4 9 31

Provisió és k ö l t s é g
Orvosi t i s z t e l e t d i j a k
Ebbő l e v . az a l a p s z . é r t e l m é b e n

!»IK!tI,E(^sAMIil

T A R T Ó Z

M e z ő g a z d a s á g i s 1879. d e c z e m b e r 31-én m é g el n e m a d o t t t e r m é k e k
az i n t é z e t b i r t o k a i b ó l
Kölcsön é l e t b i z t o s í t á s i k ö n y v e k r e
Aktiv é l e t j á r a d é k o k é s j o ' z á l o g á l t a l b i z t o s í t o t t , a b i z t o s í t o t t a k h a lálakor felveendő tőkék vételára
Kan a t o z ó , j e l z á l o g i l a g b i z t o s í t o t t t ő k é k az o s z t r á k - m a g y a r á l l a m b a n ,
a z á l o g o s z t á l y t illetők k i z á r á s á v a l (alaps a b . 1. r é s z e b e t ű )
K a m a t o z ó j e l z á l o g i l a g b i z t o s í t o t t tőkekölc.-önök f e k v ö s é g e k r e Olaszországban, a zálogosít.ilye kizárásával
B i z t o s i t é k n l t kölpsönök l e t é t e n j é p y e z e t t á l l a m - és m á s e g y é b é r t é k papírokra
Értékpapírok, kereskedelmi- és ipar-részvények, jegyzék szerint ( A
mellékleti
Váltók a t á r c z á b a n
Előlegek a jelzálog-osztály részére
K ü l ö n f é l e b a n k o k é s h i t e l i n t é z e t e k n é l folyó s z á m l á b a n l e t é t e m é n y e zelt pénzek
,.
,.
P é n z k é s z l e t a t á r s u l a t t r i e s z t i és velónczéi i g a z g a t ó s á g i p é n z t á r a i b a n
U g y a n a z .fiók,ok p é n z t á r a i b a n
Maradvány visszbiztositók számláiból
M a r a d v á n y az i n t é z e t fiókjainak számláiból
Meghatáiozott idejű életbiztosítási díjrészletek
Adósok k ü l ö n f e l e c z i m e k a l a t t
B ú t o r z a t é s v a s p é n z t á r a k az i n t é z e t összes i r o d á i b a n , c z é g t á b l á k ,
papír és nyomtatványok a r a k t á r a k b a n

4134356
3029684

2940000

-

7164041

12

89749

68

1737356

79

2769718

09

470821

49

103090

91

5473164
500276
322544

66
41
34

1143686

11 í

92294
207001
241617
809031
612950
480082

53;

86918

09

25244344

96

,

223
2015

1 8 7 9 . B E C Z E M B E U 31 É N

V A G Y O N .
A lészvényesek biztosított adóslevelei
Ingatlan vagyon:
a) Városi telkek
b) Mezőgazdasági birtokok

354165
2239

Nyeremény
10 s z á z . a n y e r e r a é n y - t a r t a l é k j a v á r a
Tiszta nyeremény

50
97
21
06

fnrint

A S-

Alaptőke
Az A . l e s z á m o l á s n y e r e m é n y - t a r t a ' é k j a
Ugyanaz a B
leszámolással
T a r t a l é k a l a p az é r t é k p a p í r o k é r t é k i n g a d o z á s á r a
R e n d e l k e é s r e álió r e n d k í v ü l i n y e r e m é n y - t a r t a l é k
Tartalékalap kétes követelésekért
D í j t a r t a l é k az A . le z á m o l á s m é g 1879. d e c e m b e r 31-én folyó b i z t o s
a) t ű z b i z t o s í t á s r a
b) t e n g e r i é s szállitá 1 i b i z t o s í t á s r a
D í j t a r t a l é k a B . l e s z á m o l á s m é g 1870. d e c . 3 1 - é n folyó b i z t o s í t á s á r a
a) h a l á l é - e t r e
b ) m e j é r é s i e s e t r e és e l h a l a s z t o t t é l e t j á r a d é k o k r a
c) f e l t é t l e n é l e t j á r a d é k r a
Tartalék, b e j e l e n t e t t de m é g d e c . 31-ig l e n e m s z á m o l t k á r e s e t e k é :
a) t ü z b i z t o s i t á s i á g a z a t
b) t e n g e r i és s z á l l í t á s i b i z t o s í t á s i á g a z a t
c) j é g k á r elleni b i z t o s . t a s i á g a z a t
d) é l e t b i z t o s í t á s i á g a z a t
O s z t a l é k - a l a p az é l e t b i z t o s í t á s r a nyere.i é n y r é s z l e í t e l
A T o n t i n - o s z t á l y o k v a g y o n a kamat b i z t o s í t á s s a l
A hivatalnokok nyugdíj-pénztárának vagyona
Maradvány a visszbiztoíitók számláiból
<8 ! '
„
az i n t é z e t fiókjainak s z á m l á i b ó l
Különféle hitelezők
•Rendes o s z t a l é k a r é s z v é n y e s e k s z á m á r a
Felülosztalék

-•

! fl

fo int
4200000

88
51
32

1801538

200000
80C00
1540034
62124

29
53

8867266
4743182
43774*9

81
5
,12

328178
149749
1754
165276

05
,12
47

117600
151400

1498817S

644958

í

480711

1

168068

I

147074
253057
2516
375300

t
S
8
3

272000
24388
317(1
1223
25244344"

A két igazgatóság résziiletéke
A hivatalnokok jutalmazásai
N y e r e m é n y - f ö l ö s l e g az 1880-ki á t v i t e l h e z
1

733897
773781
28^858

fkr

f

..a cn ha

3
4
8
9

Krollwttr Hnft

PROTESTÁNS

EGYHÁZI ÉS ISKOLA 1
E l ő f i z e t é s i dij:

SZERKESZTŐés

Helyben

K I A D Ó - H I V A T A
VIII. ker. Mariautca 10. sz. !. em.

L :

házhozhordással s

vidékre

Hirdetések

postai k ü l d é s s e l 4 h a s á b o s petit

dija:

sor többszöri beiktatásáért

félévre 4 frt 5 0 kr., e g é s z évre 9 frt. Előfizethetni m i n d e n

5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — B é l y e g d i j

kir. p o s t a h i v a t a l n á l ; h e l y b e n a kiadóhivatalban.

k ü l ö n 3 0 kr.

ftgfT" T e l j e s s z á m ú p é l d á n y o k k a l
Azon t. előfizetők, kiknek előfizetésük
lejárt, annak megújítására felkéretnek.

A „fényes" ekklézsiák.
Ajánlva az egyházmegyék, kerületek s az összeülendő konvent
figyelmébe.

Midőn ezen cikk címét leirtani, önkéntelenül eszembe jutott egy adoma, melyet egykor
Pálkövi Antal pataki tanár házánál hallottam,
mely szerint S - A - U j h e l y , a felsőzempléni traktussal egykor ujjat húzva, a nagy Vay József e. ker.
főgondnokhoz követül küldött e g y fogas prókátort, Kelemen uramat. A követ így kezdte beszédét: >:>az újhelyi fényes ekklézsia stb. < < : —mire
az öreg Vay így utasította rendre : ^Kényes,
Kelemen uram, k é n y e s / Valóban sok volt és
van ma is ilyen kényes ekkla a mi ref. egyházunkban! E becses lapok 2 2-ik számának vezércikkében kilátásba van helyezve, hogy a tiszáninneni ref. egyházkerület, a magát metropolissá
így úgy kinőtt miskolci egyház kedveért, egy
igen méltányos statutumát fogja legközelebb öszszetörni. Már előbb is lehetett ezt sejteni, midőn
a miskolci lelkész-jelöltséget a derék Mitrovics
Gyula s.-pataki theol. tanár nemesen visszautasítörténni annak a
totta. Es most ez m eoe fos:
o
Miskolcnak kedveért, a melyet rossz gazdálkodásaés egyéb rendetlenségeért egyházmegyei h a t ó s á g a
kénytelen volt, talán egy pár évvel ezelőtt, megdorgálni. E lapok figyelmes olvasói m é g emlékezhetnek reá. Az egyházkerület, a mint a hivatolt
cikk jelzi, csak ugyan megfogja Miskolc kivánatát adni, hogy a törvényszegésre megmutassa a
rossz példát Szikszónak, S.-A.-Ujhelynek, Kassá-

mindég

szolg-állia.tűink:,

nak, R.-Szombatnak, szóval minden népesebb egyházának.
Gondolom, hogy midőn e sorok leírásával
a darázsfészekbe nyúlok, lesz felzúdulás, történelmi
fejlemények s sajátságos helyisetek, műveltség, nagy
teherviselés, a közmivelödés szolgálata, Debrecen és
más ilyesfélékre hivatkozás.
Elsőben is kijelentem, hogy nem azért fogtamtollat, hogy akár a legfüggetlenebb és legpresbyteribb e. kerületet, akár Miskolcot, vagy a
többi egyházakat leckéztessem. E n elvi szemponthói szólok. A mi ref. egyházunkban több mint
kétszázados baj, vele csaknem egykorú az egyházközségek különfélesége, úgy népesség, mint műveltség tekintetében, a mely miatt a nagyobb és
műveltebb egyházközségek a felsőbb egyházi
hatóságokkal örökösen ujjat húztak. A ki az e. h.
történelmet ismeri, az állításomat nem fogja kétségbe vonhatni. A dunántúli kerületben sokszor
álltak harcban egymással, a traktussal, sőt magával a superintendentiával, hogy többet ne
mondjak, Komárom, Pápa és L o s o n c ; a dunamellékiben Cegléd, Halas, Kecskemét, Kőrös ; tiszamellékiről m á r szóltam; a tiszántúliban Debrecen,
Nagyvárad, Szatmár és Németi stb. T é n y az,
hogy a debreceni egyházban a debreceni esperes
soha sem vizitál és nem is volt canonica vizitatió
ember emlékezet óta ; tény az, hogy a debreceni
ref. középiskolai tanítóknak a b. e. debreceni esperes megtagadta a bizonylatot éppen a fentebbi
okból, a miért annak kiállítására az egyházkerület a püspököt utasitá; tény az, hogy a legutóbbi
debreceni papválasztáshoz biztosokat az esperestől nem kértek, csak a megtörtént választást je-

lenték be. És ezt az a Debrecen tette, melynek
túlhatalmát egy tiszántúli püspök annyira érezte,
hogy a mint a Keresztesi József krónikája bizonyítja, azt ajánlja, hogy soha se válaszszon a kerület debreceni papot püspökké, mert az a debreceni biró vazallusa. A történelem tehát azt
tanúsítja, hogy Debrecen még ma sem sokat
törődik sem a traktussal, sem a superintendentiával, melynek gyűlésében, ha lelkészeit, világi
képviselőit, a kebelében lakó e. ker. tisztviselőket,
növendékei közül való espereseket tekintjük,
majd mindig többségben van ! Ez hiba, de annak sok részben nem maga Debrecen az oka, hanem oka az, hogy a törvény nem tesz külömbséget
Debrecen és Kakucs, Miskolc és Hotyka, Komárom és Bajka, Kecskemét és Tápió-Szele között stb.
Most már az a k é r d é s : helyes-e ez! Pia
elméletileg vesszük a dolgot, vagy ha az egyes
egyháztagok által viselt terhek nagyságára tekintünk : akkor, különösen most, midőn egyházunk
egészen demokratikus alapokra helyezkedett, —
a kivcdtságoknak presbyteri
egyházunkban
semmi
helye-, sőt a 150 — 200 lélek népességű gyülekezetek inkább volnának kiváltságra é r d e m e s e k ;
mert míg némely n a g y gyülekezetekben 1 írtnál
alig megy többre egyes egyháztag e. adója,
Ugocsában és a szatmári szegényszeren, egy első
bérfizető gazda (kinek csak négy lova s 5 — 6
hold földje van) terményben, készpénzben és szolgálmányokban 15 — 20 frt. egyházi adót fizet! —
Az elmélet tehát a kiváltság igénylésre nem ad
jogosultságot; de a gyakorlat megteremti
azokat,
és ha az esperes például elég merész a törvénynek tiszteletet követelni: élete gyötrelem lesz,
neve piszkolódás tárgya, tönkre teszi saját anyagi
előmenetelét, és még az is megesik, hogy cserben hagyja maga az egyházkerület, a melynek
pedig legfőbb tiszte volna a saját m a g a által
hozott statútumoknak tiszteletet szerezni. A ki
egyházmegyei közigazgatásunkkal és törvénykezésünkkel közelebbről ismerős, teljesen ismeri
egyházalkotmányunk efféle miseriáit s igazat fog
adni nekem. Az erdélyi kerületben volt ezen
segítve; legalább akart lenni a püspöki látogatás
alatti egyházak kivételes helyzetével s a mélt.
consistoriummal. Akart lenni m o n d o m ; mert bizony az ily püspöki látogatás alatti egyházak-

ban fordult elő elégr zűrzavar. Akart lenni és
most már lesz is a püspök teljesen független helyzetével, nem levén ő az egyházi közigazgatás főnöke, ekklézsiás pap. Nálunk ilyen püspöki egyházak nincsenek s mondhatná valaki, nem is szükségesek; hiszen Budapest főváros s még is a
pesti ref. egyházban, hol a presbiterek septemvirek, miniszteri tanácsosok stb. stb. megjelenik a
canonica visitatió évenként, a pesti traktus gyűlésén, mint köz pap jelen van a püspök, és a
metropolis valóban példány gyülekezet! Igaz; de
hunyja be csak szemét a jeles főpásztor: kérdés,
nem fogja-e éppen valami papválasztási eset
miatt akaratlanul az ujjhuzásra példát adni éppen
Budapest, követve Miskolc példáját ? . . .
Szüntessük meg azért uraim a kényszer helyzeteket. Ne legyenek ugyan püspöki egyházak, hanem
a konvent az alkotmánytervezetbe vegyen fel
még egy fejezetet, az egyházközségek után szólván
a káptalanok vagy is törvényhatósági joggai fölruházott gyülekezetekről, melyeknek idősebb papja
legyen dékán s nagyobb számú képviselő testületén kivűl annyi kisebb presbyteriuma,
a hány
lelkész van. Látogassa ezeket a püspök és számadásaikat stb. terjeszszék föl az egyházkerületi
számvevő székre; alapitványaik tartassanak nyilván egy egyházkerületi főkönyvben, birtokaikkal
e g y ü t t ; mert bizony mondom, az ellenőrzés még
a legnagyobb, legpéldéisabb egyházban sem felesleges!
Káptalan!
! ! . . . F o g csodálkozni sok ember. A név nem protestáns; de hát az azért
nem b a j ; a püspöké sem az, és használjuk éppen
a jogegyenlőség vindikálása szempontjából. Kéiptalan\ . . . D e hát tényleg nem az m a g a a debreceni presbyterium, mely éppen felét küldi ki a
főisk. tanár választó bizottságnak s a prep. tanárok választásánál 1 .. -át ? Sőt többet m o n d o k :
kivált úgy a 7-ik, 8-ik napján a kerületi gyűlésnek, úgy szólván Debrecen képviselői alkotják
magát a kerületi gyűlést is csak nem. . .
Higyjék el uraim I magok a traktusok, magok az esperesek fognak örülni majd, ha a tőlök függetlenített nagy gyülekezetek nyűgétől
meg fognak szabadulni. És ha
állam-alkotmányunk
helyesnek találja némely városokat
törvényhatósági
joggal fölruházni:
nem lesz helytelen az sem, ha
a mi ref. egyházunk is szintén ismerni fog ily -e.
törvényhatósági joggal biró gyülekezeteket vagy kép-

talanokat.
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A prot. nőnevelésről.
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ISKOLAÜGY.
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Észrevételek

Cinke

J.

röpiratára.

—

I.

Kedvesen lepett meg engem Cinkének a nőnevelésről írt kis füzete, annyival inkább, mert a Prot. Egyli.
és Isk. Lap 1879. dec. 28-diki számában „Protestánsok
ébredjetek 1® címii nagyérdekű cikknek ez a viszhangja,
mely után oly sokáig vártam. Midőn e cikket figyelemmel s az író lelki buzgóságához hasonló buzgalommal
átolvastam, többeket figyelmeztettem arra, többek előtt
elolvastam s gondolkodóba estem, ne legyek-e én —
mint a kit közvetlenül érdekel, az első viszhang, ki e
kitűnő cikket méltányoljam, egyszersmind saját tapasztalatomból elmondjak egyet-mást, melyek tájékozásúl
szolgálhatnak a prot. hazai közönségnek, különösen a
nőnevelés terén nem eléggé tájékozottaknak, mily nagy
érdekű, mily kiszámíthatlan fontosságú a protestáns nemzeti nőnevelés kérdése ! De az emberi természethez
alkalmazva magamat, mely kivált ma, mindent az érdekből kifolyónak tart, hallgattam, nehogy azt mondják
reám, hogy Cicero pro dorao sua beszél, s vártam, s
megvallom világi részről vártam inkább, hogy e nemes,
fenkölt szellemű cikkhez valaki érdemlegesen hozzá szól
s elvégre megindúl az az üdvös mozgalom protestáns
köreinkben a prot. nőnevelés körül, mely azt joggal
megilleti s a mely mozgalomtól annyi sokat lehetne
várni. Két, három hónapon hasztalanúl vártam. A
„Protestánsok ébredjetek!® című cikkre azok a jó, szabadelvű, a haladás zászlóját fennen lobogtató, vallásokhoz, autonomiájokhoz hűn ragaszkodó protestánsok még
sem ébredtek; a protestánsok közül — sem egyházi,
sem világi részről — senki sem felelt arra a cikkre,
mintha azt mondották volna: még mindig nem eléggé
fontos thema arra, hogy felette eszmét cseréljünk.
A „Protestánsok ébredjetek !® című cikk után
végre most, három hónap múlva, megjelent egy 24
lapra terjedő füzet ily cím alatt: „Kiáltó szó protestáns
nőnevelésünk érdekében, ajánlom különösen a tiszáninneni protestáns közönség szíves figyelmébe®. A röpirat irója Cinke István, sárospataki ref. s. lelkész.
Megengedi nekem az igen tisztelt segédlelkész
úr, hogy mint igen közelről érdekelt fél, becses munkájára megtegyem észrevételeimet, közvetlen tapasztalatok alapján, állásomból kifolyólag. Mielőtt azonban
ezt tenném, a „Kiáltó szó® lelkes írójának legmelegebb
köszönetemet nyilvánítom s megköszönöm azt az igen
megtisztelő és reám nézve igen hízelgő elismerést, melylyel csekély egyéniségem iránt nyilatkozik. Egyúttal
alkalmat veszek magamnak arra is, hogy elmondjam,
miképen kívánnék én protestáns hazai nőnevelésünkön
segíteni ?
Nézzük tehát az említett röpirat I. cikkét: , A

nőnevelés fontossága s ezen ügy jelen állása a tiszáninneni egyházkerületben 8 .
Ebben szerző a nőnevelés fontosságáról beszélvén
s a nőt, az őt megillető állásra emelvén a társadalomban : egyenesen a tiszáninneni egyházkerii let ellen fordul, mint a mely nem látja be annak szükségességét,
nagy horderejét s csak is próbált valamit.
Teljes életemben azok sorába tartoztam s akarok
tartozni ezután is, akik minden jóakarat, igyekezet iránt
méltányosak szeretnek lenni s így ítélnek. A méltányosság érzése fejti az igazság-szeretetet.
Legyünk
igazságosak a buzgalom mellett! ítéljünk igazsagosan !
De a tiszáninneni lielv. hitvallású egyházkerület
a múltra nézve megtette a maga kötelességét, jobban,
mint más egyházkerületek tették. Ez az egyházkerület
volt első a hazai összes protestáns egyházkerületek közt,
mely nőnöveldét állított. Ez történt ezelőtt 21 évvel,
1859 október 8-dikán. Tehát mint igen sok kérdésben, különösen az oktatás körül, zászlóvivő volt. Arról
azután a protestáns szellem nem tehet, hogy szegények
vagyunk, hogy folytonos áldozatkészség szükséges, hogy
az oltár tüze el ne aludjék. — Tehát a múltra nézve
mondom megtette kötelességét egyházkerületünk, az azután más kérdés, mit kell most tennie jövőre ? A többi
egyházkerületekben voltak magán nőnevelő intézetek,
vagy egyes egyházak védnöksége alatt álló leánynöveldék. Kérdem, máig is van-e a többi egyházkerületekben ilyen jellegű egyházkerületi leánynevelő intézetünk ?
Tudtommal nincs. A debreceni egyház, kedvező anyagi
viszonyai mellett s talán több ügybuzgalommal tetemes
aldozatot hoz nőnöveldéje érdekében. A pesti prot.
nőnövelde már évekkel ezelőtt feloszlott, a szatmári sok
adósságtól terhelve, a központi zárdával igazán élethalai harcot vív. A tiszáninneni egyházkerületi leanynöveldének hatalmas telke, szerény, de igen ízléses iskolaja, laképülete, s igen kevés adóssága.
Hogy a próbánál maradtunk volna, az sem áll,
mert 21 év oly sok dolgot, mozzanatot mutat fel e
leánynövelde életében, melyek már felül esnek a próbán. Evenként 80—90—100 növendék Borsod, Gömör,
Abauj, Zemplén, Heves, Nógrád, Sáros, Szepes, Árva,
Liptó, Turóc, Hont, Zólyom megyékből, kereste föl a
nőnevelés e szerény focusát. Azt hiszem ez felül áll a
próbán, valamint azon statisztikai adat is, hogy a 21
év alatt 1510 növendék nyert ebben oktatást, s ezek
között több mint 500 vidéki. Ott van a beiratasi könyv,
ott vannak legközelebbi évi értesítőink. Azonkívül pénztárából évenként 525 frtot tanári fizetés, 63 frtot pedig
fölszerelési költség fejében fizet az egyházkerület. Mondom tehát, hogy a múltra nézve megtette kötelességét,
más kérdés, mit kell már most tennie a jövőre ? Mert
tennie kell. Az eddigi áldozatkészség nem elég, az
ügybuzgalom kevés, a közöny merev ábrázattal lábát
megvetette és . . . . a jövő pedig, a kor haladása, az
európaivá lett nőkérdés sokat vár.
Hogy a többi egyházkerületekben hogy all ez

ügy ? Mondjuk ki, hogy igen rosszúl. Mi annyira féltékenyek vagyunk közép- és felsőbb iskolainkra, anyTiyira el vagyunk foglalva a fiunevelés nagy gondjaival,
hogy nem jut eszünkbe, hogy az első nevelőről, a legigazibb, legmaradandóbb hatású nevelőről, a leendő
édes anya neveltetéséről gondoskodjunk. Mondjuk ki
habozás nélkül, ne egyedül a tiszáninneni egyházkerületet vádolva, mely legalább megtette a maga kötelességét, mondjuk ki, hogy hiányzik bennünk a valódi
protestáns ügybuzgalom a nőnevelésre nézve országszerte s e részben közönyösségünk kétségbeejtő.
Azután mindjárt áttér szerző úr a miskolci egyházkerületi leánynevelő intézetre s annak magának megadván a kellő elismerést, azt mondja, hogy e miatt is
egyházkerületünknek kell pirulnia, mert küzdeni hagyja
azt a szegénység mellett, most már hatalmas versenytársával a zárdával.
Erre is elmondom nézetemet, annyival inkább,
mert e küzdelemben nekem jutott az oroszlánrész.
Hogy a tiszáninneni egyházkerület azt a már igen
megszokott szegénységet — mint atra curat — eliízze,
ahoz igen sok kell, ahoz nekünk azok a kath. püspöki
javadalmak kellenének. Szegények maradunk mi ezután
is, akármit csinálunk, a meddig a tökéletes vallásegyenlőség meg nem születik. S így a mi illeti a pirulást,
minden egyházkerületnek pirulni kell a dúsgazdag róm.
kath. egyházzal szemben, mi nekünk tiszaninnenieknek
talan legkevésbé, mert 21 év elteltével, a fényes zárda
mellett is, szokott szellemben, fenakadás nélkül, mienk
a nőnevelés vezérszerepe.
Hanem egy égeti az én arcomat is Cinke úrral
együtt. Ez az a közöny, melylyel mi protestánsok a
nőnevelés iránt viseltetünk. Beszélünk, vitatkozunk errőlarról, talán mindenről, csak a leánynevelés kérdése
olyan előttünk, olyan egész egyházkerületünk egyházi
és világi elemei előtt, mely nem érdemel annyi időt a
tárgyalasra, mint akármely legkisebb iskolatanitójának
ügye. Ha pedig buzgalomból, lelkesedéssel teszünk
valamit, azt észrevenni nem szeretik, nem akarjak. Hozhatnék itt fel igen jellemző példákat ezen közönyösségre
nézve évről-évre, de ezekkel is majd úgy járnék, mint
évi előterjesztéseimmel, agyonhallgatnának.
Ha ez a közönyösség megszűnnék, akkor higye
meg az igen tisztelt segédlelkész úr, itt legalább Miskolcon, nem kellene mint rémképtől félnünk attól a
zárdától. Megmutatta a tapasztalat. Két éve, hogy
szemben állunk vele, a növendékek száma az igaz, hogy
nem száz, hanem csak 50, de hiszen ne kívánjunk lehetetlent. Ugyan ezen két év alatt nyitotta meg felsőbb
két osztályát az állami polgári leanyiskola, mely tehát
most 4 osztálylyal folytatja működését. Ugyan ezen
idő alatt rendeztetett be az ágostai hitvallasú felsőbb
elemi leányiskola. Ugyanezen idő alatt nyittatott meg
az ipartanműhely. Szóval, intézetünk a rohamosan fejlődő tanügygyei szemközt all, harcol: csak arra vigyázzunk, hogy ha már a harc elején életképesnek mutatta

magat, szereljük fel oly fegyverekkel a további küzdelemre, melyek a győzelmet biztosítják. Alapot kell
teremtenünk, mely mellett a tandíj leszállittassék. Ha
ez meglesz, úgy megnépesul intézetünk, mint egyik
versenytársa sem. Hogy példát hozzak fel, az allami
polgári leányiskolában az egész évi tandíj 6 frt., nálunk
20 frt. A múltkor egy igen buzgó protestáns apa
szinte érzékenyen panaszolta, mennyire szeretné három
leánykáját a protestáns leanynöveldébe küldeni, de hát
nagy különbség van 18 és 60 forint tandíjban. Bizony
nagy. Azért itt kell első sorban segítenünk. Ott lehet
akkor a zárda. Iskolánk szelleme, jó hírneve népességet teremt. Ott lehet akkor az a palota, a mi szerény, ligetes, fak árnyaiban elvonult iskolánk tantermei
megnépesednek. De a pénz nagy hatalom, az ellen
csak szintén pénzzel lehet kérdéses ügyünkben segíteni.
Tökéletesen osztom Cinke úr azon véleményét,
hogy legalább annyi nőnevelő intézetre volna szükségünk, a hány gymnaziumunk van. Es ez így nem levén,
hatiy család gyermeke marad minden képeztetés nélkül
vagy igen hiányos nevelésben részesül, a mi a nő egész
lényét tekintve, veszedelmesebb amannál.
Igen fontos s igen figyelemre méltó, a mit ezután
említ, hogy »a tanitó képzésről már lemondott az egyházkerület, vigyázzon, hogy a nőneveléssel is úgy ne
cselekedjék !(< Pedig ez is igen könnyen megtörténhetik. És akkor, hogy fogunk állani a nőnevelés kérdéseivel ? Ez az, a mi igen nagy fontosságú. Protestáns
leányaink nevelése akkor azután igazán át lesz játszva
a zárdai nevelésnek. Miért ? Mert abba az állami leányiskolába bizonyos társadalmi szempontok miatt nem
minden csalad adja szívesen gyermekét s át fogja küldeni a zárdába. De más részről képzeli-e egy a protestáns szellemre még valamit tartó ember is, hogy
abban az allami intézetben, még ha protestáns erők
alkalmaztatnak is, meglegyen az a szellem, melyet
felekezeti intézetünknél mindég feltalálunk, mely ébreszt, elevenít, mely a leánykának szívet, kedélyt ad ?
Nem vagyok elfogult, de a paragrafusok iskolájából nem
várom a jövő igazi családanyát. Caveant consules !
Tóth Pál,
a miskolci prot. leánynovelde igazgatója.

Alsó-borsodi tanítói kör értekezlete.
Az alsó-borsodi Mezőkeresztesi ref. tanítói kör f.
évi értekezletét május 19-ikén Tibold Daróczon tartotta
meg, mely az előre megállapított sorrend szerint, gyakorlati előadásokkal vette kezdetét. Ugyanis :
Helybeli tanitó Sütő István, tanítványai első és
második osztályával, a számtanból tartotta gyakorlati
előadását. — Míg ugyancsak
Csillik Balázs tisza-nánai tanitó a felsőbb osztálylyal a tizedestörtek előadását mutatta be a jelen volt
tagok előtt.

Mind két előadó tanitó módszere s eljarasa helyesnek és sikerültnek nyilváníttatott.
E két előadas utan a tanítványok elbocsáttattak.
— S kezdetét vette a tulajdonképeni értekezlet, mely
a következő rövid beszéddel nyittatott meg :
»Tisztelt palyatársak ! Alig van fontosabb, alig van
terhesebb, — s talán egyetlen egy hivatal sincs annyi
felelősség-és kellemetlenséggel összekötve, mint a tanítóé.
Fontos, mert egy nemzedék értelmessége vagy
tudatlansága, ebből folyólag aldasa vagy atka kisérendi.
Terhes, mert ha a mai kor igényeinek, törvényeinek , kívánságainak lelkiismeretesen eleget tenni
igyekszik a tanitó, akkor nemcsak pedagógnak, hanem
művésznek, mesterembernek, kertésznek stb kell lenni.
S mondjam-e, mennyi felelősséggel jar mind ez ?
Mondjam-e, hány felsőbb hatóságnak van alarendelve, kik
előtt mindannyiszor számolni kell a tanítónak, valahányszor egyiket hivatalos kötelessége, másikat lelkiismerete,
illetőleg ügyszeretete és buzgósága, míg ismét másikat szeszélye, — az iskolaba, tehát a tanitó műhelyébe vezeti.
Elmondjam-e azon kellemetlenségeket, melyeket
at kell élni mindazoknak, kik magukat a tanitói-pályára
határozták, illetőleg tanitói-pályára léptek ?
Elmondjam-e, hogy ezen munkák teljesítése mellett
is megtörténik néha, hogy a legrafinirozottabb eljárásnak van alávetve, ha neki ártani akarnak ?
S mind ezeket számba véve t. pályatársaim, talán
elcsüggedjünk ? vagy magunkat gyáván megadjuk és hunyászkodással, hízelgéssel viseljük ?
Nem, véleményem szerint, egyiket sem szabad
tennünk !
Mert aki elcsügged, előre nem haladhat! ki gyáván megadja magát, bizonyságot tesz gyengeségéről s
képtelenségéről ! ki pedig hunyászkodással, hízelgéssel
akarja magát fenntartani, az eljátszotta önérzetét, férfias
jellemét!
Kérditek, t. palyatarsaim, mi tehát a teendőnk ?
Az, hogy a mit fontos hivatalunk teendői tőlünk
megkívánnak, igyekezzünk annak lelkiismeretesen megfelelni.
Az, hogy hivatalos teendőink terheit emeljük
örömmel s a mi csak lehetséges, teljesítsük.
Az, hogy minden hivatalos teendőinkről, az arra
rendelt felügyelőnek, ha azt kötelessége, vagy az ügy
iránti buzgósága vezérli, számoljunk kész szívvel azzal,
a mi hatalmunkban van.
Ha pedig megtörténik, hogy egyesek szeszélyének vagy fondorkodásának volnánk kitéve, azt soha
se akarjuk orvosolni „szeget szeggel(< mint mondani
szokás, hanem mindig a józan ész és törvény szavaival.
Tehát a szeszély ellenében higgadt komolyság,
^ a fondorkodás ellenében pedig férfias nyíltságunkkal
védekezzünk.
És ezt így tennünk nemcsak szabad, hanem kö-

telesség is. Ezen nézet előbb vitele tekintetéből is,
szívem mélyéből üdvözlöm a tanitói értekezleteket, hol
kölcsönös eszmecseré által még a gyengék is erősekké,
az erősek pedig még erősebbekké válhatnak s kell hogy
váljanak.
Igen ! Mert az ily tanitói összejövetelünket illetőleg értekezletünket tartom egyedül illetékesnek arra,
hogy míg egy részről a tantárgyak kezelésére nézve
eszméket váltunk, más részt, minden ügyes bajos dolgunkat egymásközt megvitatva, annak orvoslatát is
keressük.
Igaz, hogy jelen kezdő korszakában, még sok
gyengesége lehet és van összejövetelünknek ; de jött e
létre valami egyszerre teljes tökéletességben és nagyságban ! Azért pályatársaim, küzdjünk bátran a kezdet
nehézségével, csak előre! A siker nem maradhat el!
— Jelen értekezletünket is e tudatban van szerencsém
ezennel megnyitni.®
E megnyitó után — szokás szerint — legelsőben
is a mult évi jegyzőkönyvek olvastattak fel, melyek
közül a köríinkbeli hitelesíttetett ; mig a testvér csáthi
és miskolci körök jegyzökönyvei tudomásul vétettek.
Hasonlókép az egyetemes értekezlet jegyzőkönyve
is felolvastatván, mig egy részről tudomásul vétetett ;
addig más részt körünket is véleményadásra felhivó
pontjaira tettük meg nyilatkozatunkat. így —
Az alsóborsódi egyházmegyében létesítendő éneklőkarra nézve oda nyilatkozott körünk, hogy az a tervben levő mód szerént kivihetlen. — Továbbá a
„Magyarországi tanitóegyletek szövetségének alapszabalyai® — miután az már előre is köröztetve volt —
újra felolvastattak némi részben. — Erre nézve körünk
a belépést indítványozta.
Ezután két rendbeli irott munka olvastatott fel.
Egyik a „fanemesítésről® Tóth Imre makiári tanítótól.
A másik „módszertani előadás a körtefáról* párbeszédben gyermek és tanitó altal. — Ugyancsak Tóth
Imre makiári tanítótól.
Mindkét munkáról dicsérettel nyilatkozott az értekezlet.
Az értekezletre menő tanitó részére sok helyen ki
nem állított fuvarra nézve — a bejelentett panaszok következtében — újra szóba hozatott, h o g y miképen lehetne e bajon segíteni ?
Országos törvényünk e kötelesség teljesítését a
községekre világosan parancsolja. (XXXVIII. t. c. 147 §.)
Mig ugyancsak az alsóborsodi egyházmegye 1877. ápril
17—18 napjai Atanyban tartott közgyűlése jegyzőkönyvének 29. sz. így szól: „E. megyei székünk a népiskolai
törvényben is rendelt fuvar vagy fuvarbérreli segélyezésére az egyházakat kivétel nélkül kötelezi.®
S mind ezen törvény és határozat mellett is több
helyen még ma sem állítják ki a szükséges fuvart. A
tanítót az egyház a községhez, — a község pedig az
egyházhoz, utalja; mig végre sem egyik-, sem másiktól

nem nyervén segélyt, vagy elmarad az értekezletről,
vagy pedig saját erszényéből kell fedezni a fuvarbért.
Jövő értekezlet helyéül Mező-Keresztes tűzetett
ki, melyen gyakorlati előadás tartasára önként ajánlkoztak Szabó József vatai, Sipos Zsigmond zsérai
tanítók.
Végre a jelen volt tagoknak, valamint a gyakorlati előadás és az értekezlet folyama alatt is jelen volt
vendégeknek ügybuzgalmáért szíves köszönetet mondva
az elnök, az értekezletet bezárta.
Ennek végeztével közebéd tartatott, melyen a jelen
volt tagok, egy forint fizetésért láttattak el.
Hagymást

Pál,

körelnök.

TARCA.
A B r a h m o Szamads legújabb története
Indiában.
Az indiai reformmozgalmakról, a Brahmo Szamadsról már többször volt tudósítás közölve a Prot.
P3gyh. és Isk. Lap hasábjain. Ugy hisszük, nem lesz
érdektelen az olvasó közönség előtt a Brahmo Szamads
ujabb viszonyainak ismertetése sem. — Itt közöljük ezt
Hönesz Kr. rajza után: (Prot. Kirchenz. Nr. 28. 1879).
A mozgalom külnövekedése az utóbbi időkben
igen mérsékelt volt. Igaz, hogy minden évben alakultak
uj Brahmo egyletek India különböző vidékein; de ittott meg is szűntek akár a közöny, akár a tagok
kevés száma miatt. Azon egyletek szama, melyek
saját gyülekezeti házzal (Mandir) birtak, nem igen
haladja meg a harmincat. A mi a tagok tevékenységét
illeti, ez minden évben gazdag volt irodalmi termékekben, ezek közül azonban egy sem emelkedett kiváló
jelentőségre. A gyakorlati újításokra irányult tevékenység sem dicsekedhetett különös eredménynyel, sőt a
brahmo elemiiskolák részben elveszték a kormány támogatását. Másrészről a gyülekezetek csekély anyagi tehetségeik dacára is hiven közreműködtek az éhség enyhítésére irányult törekvéseknél.
Már a régebbi tudósításokból is kiviláglott, hogy
az egyház vezetője Tsunder-Szen mind jobban egy
bizonyos mystico-asketikus irány felé hajol. Ezen irányt
egyre szilárdította azon viszony, melyben Szen és barátjai a Visnu tisztelők mystikus felekezetével állottak.
Mig ugyanis előbb a brahmo irodalom, a vallási eszmék
jelzésénél örömest hasznalta a keresztyén- és bibliai
terminológiát, most mindig jobban törekedett egy önálló, nemzeti irányt megalkotni. A keresztyénség felett
kissé hidegen ítéltek, s teljesen identifikálták orthodox
alakzatával. A katholicismusban is sokkal több dicséretre méltót találtak, mint az orthodox protestantismusban. A megpróbáltatásoknak egész sora, — irja az

18/7- évkönyv, — mely soká nehezült az egyház vezetőire,
1875-ben újra fölkeltette a vágyat a bensőbb vallásos
élet s az önfenyíték és önfeláldozás szigorúbb foka
után, mint a melyet eddig elértek. Heves mozgalom támadt a „Bairagya* után (Bairagya: szabadulás a
teremtménytől, ellentétben az: Anuraegyával, azaz a
ragaszkodással ehhez). A „Bairagya* ezen elve kifejezést
nyert a következő négy fokozatban : a „Joga 4 vagy a
benső észlelhető közösség az isteni szellemmel; a „Bhakti*
vagy a szeretet Isten iránt, a „Gyan* vagy a kutatás,
keresés és gondolkodás, a „Shaba* vagy az embertársak szolgálása. A ki ezután Szen lelkészi vezérlete
alá állott, az fényes isteni tisztelet közben felvétetett
ezen osztályok egyikébe. Különösen a missionariusoknál
volt ez az eset, és Szen ezeket oly feltétlen szellemi
függésben tartá magától, hogy egy alkalommal egynek
ezt mondá: „Neked szopnod kell nálam, mint a dajkánál, nem léphetsz Istennel közvetlen összeköttetésbe,
hanem csak én általam.® Angol barátjainak figyelmeztetésére Szen természetesen tiltakozott azon vélemény
ellen, mintha ő kath. askesisbe esett volna. „Ti eléggé
ismertek engem, — mondá ezeknek, — hogy megérthessétek, miszerint én mindig törekedtem, hogy összhangba hozzam saját életemben a hit és a szeretet
minden elemeit. Én sokszor hibáztam ; de jelszavam :
„összhangzat*. Az én életem és tanom, egy folytonos
küzdelem ezen arany elv után. Tevékenység, emberszeretet, elmélkedés, munka, önfeláldozás, értelmi miveltség,
családi és társadalmi szeretet, mindezek egyesítve vannak az én askesisemben. — Mire való -— kérditek ezen
különös kitörése az asketikai buzgalomnak ? Szükséges.
Ez az én nyilatkozatom. A gondviselés erre utalt, mint
orvosszerre több bajok ellen, melyek jelenleg még a
Szamadshoz tapadnak. Egy kis askesis mint ellenméreg szükséges. Mennyi ideig alkalmazzuk s mily alakban, — csak az tudja, ki bennünket vezérel. Lehet, hogy
csak félévig, vagy két évig, vagy bizonyos mértékben
az egész életen át.* Hasonló módon törekedett ezen
irányt értelmezni Mozoomdár is, a párt legtevékenyebb
irója : „Ha mi a testiség elölését helyeseljük is, e mellett
sohasem akartunk utat nyitni az aligazságnak, a mely
erényt csinál az önválasztott szenvedések kegyetlen tényeiből. Mi az askesis alatt inkább azon testi ösztönök
és szenvedélyek lassankénti és hatályos legyőzését értjük, — melyek a vallási emelkedésnek útjában állanak.
A brahma-missionariusok néhány hónapon át szigorúan
alávetették magukat bizonyos szabályoknak, melyek hivatásukkal eléjük adattak. Ezen szabályok azóta nevezetesen könnyíttettek, de reméljük, hogy ideiglenes követésük is üdvös benyomást idézett elő a jellemre.®
Jellemző az egész mozgalomra nézve a következő kivonatSzennek egy beszédéből, melyet két ifjúnak felavatása
alkalmával tartott: „Már hosszú idő óta búcsút vettetek
a világi élettől, hogy a vallásos életbe léphessetek. Ma
búcsút vesztek egy bűnnel, világiassággal, valótlansággal
kevert vallásban töltött élettől, a vegyítetlen és valódi

szellemiség tiszta és mély életének kedvéért. Eddig még
az Istent nem ismertétek meg teljes mértékben. Ma azon
vidék felé vivő útra tértek, a hol látni fogjátok, a mint
a nagy és hatalmas Isten az ő szent akaratnyilvánítását saját kezeivel osztogatja. Az első betűtől az utolsóig mind maga írta azt, semmit sem irt emberkéz.
Hol van ezen akaratnyilvánítás, hol van a ti Istentek ?
Ott előttetek, messze távolban. Hogyha odamentek, szivetek telve lesz örömmel. Haladjatok ezen irányban;
te Bidsoy mint Bhakta, és te Aghora mint Joga. Te
B. tudd meg, hogy a megittasulás Istenben a nagy cél,
a mely után törekszel ; tudd meg, hogy törekedned
kell, folytonosan a te Isteneddel társalogni, mindenütt,
minden viszonyok közt, ugy zárt mint nyitott szemekkel.
Különbség lesz közötted és azok között, a kik körülötted
ülnek, ők elfogadják a világosság követségét, a mely te
általad jön. Én sem nyerem el ezen felavatást, én is
tanulni akarok tőled.® Majd ismét így szól: „Te Joga
híve tudd meg, hogy a valódi egyesülés Istennel csak
ugy lesz lehetséges, ha egészen visszavonulsz magadba.
Lábaid a külvilágtól elfordulva, lényed benső országaban
járjanak, hogy az Isten lelkének alaknélküli templomát
vizsgálhasd ; szemeid elzárva a látás és a többi érzékek
minden tárgyai előtt, csak önlelked felé irányuljanak s
itt mélyen behatoljanak az Istennel való társalgásnak
titkaiba. Es fiileid óh tanítvány, legyenek siketek a külvilág minden zaja iránt, egyedül arra ügyeljenek, hogy
a szellemi világ harmóniáját hallhassák. Mindemellett ne
zárkózzál mindenkorra önmagadba; ki kell lépned önmagadból ismét a világba. Szükséges-e azonban, hogy
ezen ok miatt hátat fordíts az Istennek ? Nem. Kövesd
Istenedet e hiu világból lelked benső regióiba, és hogy
ha folyton közeledel hozzá a valódi Joga ösvényén,
úgy tudd meg, hogy tekintetedet nem kell elfordítanod, viseletedet változtatnod, mert az ő lelke fog téged
igazgatni, s visszavezérelni a világba, melytől előbb elvontad magadat. A valódi Joga egy kerék, mely folytonosan — kívülről befelé, és belülről kifelé — forog,
mig a különbség belső és külső közt mindig kisebb
lesz. Az alakkal biró tárgyak alaktalanokká válnak, s
az alaktalanok alakot nyernek.
És te Bhakti-tanitvány tudd meg, hogy a Bhakti
a lélek valódi és igaz szeretete. Az igaz, a jó és a
szép képezik a Bhakti alapigazságait. Ezek az isteni
természet három oldalai, s három megfelelő érzéket
támasztanak az ember lelkében : az igaznak tiszteletét,
a jónak szeretetét, a szép iránti lelkesült odaadást, vagy
is a megittasulast benne. A Bhaktinak gyakorlati
alkalmazása azonban a jóra és a szépre vonatkozik. A
szeretet a kezdet, a rajongó lelkesültség vagy is a megittasulás a befejezés.
(Folytatása következik.)

Gyurdtz

F.

BELFÖLD.
A dunamelléki ref. e. kerület közgyűlése.
(Vége.)

Ezt követték a népiskolák-, középtanodak-, jogakadémiáról, tanitóképezdéről, a pesti theologiai intézetről
szóló bizottsági jelentések. A theolog. intézetnek van
39 növendéke, 3 időközben eltávozott, egy — Balázs
József, ki egyszersmind a seniori tisztet is vitte, — meghalt ; szorgalom s magaviselet kielégítő, s ennek köszönhető azon örvendetes jelenség, hogy a fővárosi vagyonosabb protestáns és nem protestáns családok közül
hovátovább többen és többen fordulnak intézetünkhöz
nevelőkért és correpetitorságért. Az ifjak anyagi allapota, kivált ily drága időben, kedvezőtlen, de az intézet
azzal segített, hogy a segélyt igénylőknek élelmezésre
havonként 4, vagy 6, illetve 9 frtot adott a Borsos
Szabó-féle alapítványból s a convictusi pénztárból. — A
népiskolai jelentés szerint kerületünkben a tankötelesek
száma 6—12 évesekig 35,051; 13—15 évig 13,237
48,288. Tényleg iskolába jár összesen 41,753 s pedig
ezek közül felekezeti elemi iskolába 26,407, a többi községi-, magán-, polgári-, közép- és ismétlő iskolába. Mulasztók száma 11,170; közülök felmentetett 9,354, megbüntettetett 513, a fel nem járók száma 4612. Rendes
tanitó van 352, kik között nem képesített csak 14 van ;
segédtanító van 16 képesített, 46 nem képesített. A
tantermek száma 407. A fizetése lakáson kívül felmegy
legalább 300 forintra 321 tanítónak, nem megy fel
annyira 79 tanítónak. A szorgalomszak 8 hónál kevesebb 44 helyen, s ezekre való tekintetből elhatároztatott minden lehető intézkedés megtétele az iránt, hogy
legalább 8 hóig mindenütt megtartathassék a szorgalomszak.
A n.-körösi tanitó-képezdében működött 1878/9-ben
4 rendes, 5 segédtanár, volt 73 növendék, 31 helybeli, 42 vidéki. Losonczy L. tanár a mult évben a
váci siket-néma intézetben kormány-költségen egy hónapot töltvén, most már a 3-ad éves növendékek a
siket-némák oktatásának módszeréből is elméleti s gyakorlati oktatást nyernek. Az intézet kertjében van egy
méhes, és a selyemhernyó tenyésztésre alkalmas helyiség készíttetett. Tápintézetben volt 20 növendék, kik
közül I I , mint jótéteményes ebédért, vacsoráért havonként 5 frt., 9 szorgalmas és szegénysorsú növendék 4 frtot
fizetett. Segélypénztárból és ösztöndíj alapból kiosztatott
1 5 növendéknek 90 frtot ; könyvtárra és zeneeszközök
gyarapítására s javítására 604 frt. fordíttatott. Tanítóságra kibocsáttatott 3 okleveles tanitó, 16 tanítójelölt,
9 harmadéves növendék. A tanév folyama alatt tartott
elemi tanitó-képesítő vizsgálatokra jelentkeztek 49-en,
visszalépett 14, új vizsgára utasíttatott 4, képesíttetett 31.
A kecskeméti egyház és iskola zavart pénzügyeiről
és pénzügyi kezeléséről, a közelebbi években beállt nagy

lag hatott a közgyűlésre. A jelentés kiadatott a jogügyi bizottságnak azon utasítással, hogy ezen ügyben
az általa szükségeseknek mutatkozó intézkedéseket a
kerületi közgyűlés bezárása előtt is tegye meg.
Ugyancsak bizottságnak adatott ki a kecskeméti
jogakadémia ügye is, de eleve kimondatván, hogy a
mily örömmel értesültünk Kecskemét városának ezen
intézet melletti buzgólkodásáról s egy tanári széknek
általa ujabban történt alapíttatása felől; ép oly lehangoló a kecskeméti egyház-tanácsnak ezen intézet iránti
meghidegülése ; kimondatott továbbá, hogy addig is,
míg ezen bizottság javaslata folytán a jövő közgyűlés
véglegesen határozna, a kecskeméti egyház ismerje kötelességének az ezen három-oldalú szerződésben magára
vállalt anyagi tehernek hordozását.
Közgyűlésünk egyik főtárgyát képezte volna a
középtanodai törvényjavaslat, de az idevonatkozó munkálatból az oroszlánrész nem annyira a közgyűlésé, mint
tanügyi bizottságunké, mely majd egy hétig tárgyalta
a Molnár Aladarféle s az egyetemes tanügyi bizottság
javaslatát, s melynek dolgozatát azután a közgyűlés nagyon csekély módosítással elfogadta, s mint saját véleményét az egyetemes tanügyi bizottság elé terjesztetni
rendelte. A tanügyi bizottságunk által tett módosításokban kimondatik, hogy óhajtandó volna ugyan a középtanodáknak 9 osztályúvá tétele: de jelenben a bizottság
a tanterv megállapításánál csak 8 osztályú középtanodát
vesz fel; továbbá kimondta a bizottság, hogy a Molnárféle javaslatnak azon részletei, melyek a humanistikus, jelenleg nálunk protestánsoknál nem létező intézetekre, p.
o. vakok, némák intézetére, menházakra, női középtanodára vonatkoznak, ez idő szerint nem veszi tárgyalás
alá. Az egyet, tanügyi bizottság novemberi j. könyvére
tett észrevételei kerületi tanügyi bizottságunknak, a tiszántúli ref. egyházker. idevonatkozó határozatainak is
figyelemmel kisérésével kerültek szőnyegre. A tárgyalás
eredménye az lőn, hogy az egyet, tanügyi bizottság
határozatai ilyesféle apró módosítások kitételével, p. o.
hogy a bizottságnak egy elnöke legyen, hogy az üléseit
rendesen Budapesten tartsa, elfogadtattak, a középtanodai
tanárok képzése ügyében kinevezett küldöttség munkálata
(jk. 9. §.) a mi tanügyi bizottságunk észrevételeivel együtt
az egyet, tanügyi bizottsághoz tétetik á t ; a gymnasiumok számára készített tankönyvekből alakítandó központi tankönyvtár helyéül Budapest jelöltetett ki.

Nagyon kellemetlen benyomást tett a közgyűlésre
a kecskeméti egyház és iskola pénzügyei megvizsgálására kiküldve volt bizottság jelentése. Talán más kerületek is tanúságot meríthetnek a példákból. Kerületünk legtöbb e. megyéjében szigorú rend s pontosság
uralkodik mostanában az egyházi pénztárak kezelése
körül. Nem csak hogy a lelkész hivatott ellenőrzője a
kisebb egyházak pénzkezelőinek,
de ezenkívül az
egyházak kötelezvék minden év végével számadásaikat
az e. megyéhez felterjeszteni, az e. megyei számvevőhiánylatról szóló bizottsági jelentés felettébb lehangoló- j szék azokat sz igoru bírálat alá veszi. Ámde némely te-

Volt egy harmadik kecskeméti ügy is. Ez előtt
kintélyes egyházzal szemben ezen ellenőrzés sem a lelpár
évvel
a kecskeméti egyháztanács N. O-Önt válaszkész, sem az e. megye által nem gyakoroltatik, sőt jogosan nem is volt gyakorolható, a mennyiben némelyik- totta meg középtanodája egyik tanári székére, kit azonnél az egyházi pénztár nincs elkülönítve a középtanodai, ban az ellene hozott, őt községi tanítói hivatalától elilletve a főiskolai pénztártól, a felsőbb tanodák pedig mozdító s a ministerium által is helybenhagyott ítélet
miatt az e. ker. közgyűlés nem erősített meg, hanem
nem állnak e. megyei hatóság alatt, s így azok pénzaz
illető egyháztanácsot uj tanárválasztásra utasította.
tárai sem. Igy történt, hogy a kecskeméti egyház is
egészen magára hagyatottan s egy pénztárban kezelte Az idő óta ezen tanári szék helyettes tanárral volt beösszes egyházi és iskolai pénzeit s alapítványait s pedig töltve, most pedig kérte az e. tanács újból N. O. megéppen nem példányszerüleg ; úgy, hogy midőn a bizott- erősíttetését. A többség nézete hosszasb vita után
ság a mult évben kiment az ottani vagyoni ügyek meg- oda ment ki, hogy nevezettet megerősíteni nem lehet,
vizsgálására, nagyon sok furcsa dolgot talált. P. o. az mert hisz ő most nincs is megválasztva, az elébbi válaszegyház és főiskola ingó és ingatlan vagyonai, ezek közt tás megsemmisíttetvén a harmadévi ker. közgyűlés által;
a különböző rendeltetésű tőkék, pénzalapok, befolyó jö- miért is a kecskeméti egyház uj tanárválasztásra utasívedelmek cumulativ kezeltettek, s az egyház és főiskola tandó s egyszersmind irányában a kerületi végzésnek
szükségleteire vegyesen használtattak fel, s azokról a mindekkorig végre nem hajtásáért — a közgyűlés roszszámadás is cumulativ szerkesztettek; a hívekre kivetett szalása kifejezendő.
Említsük meg egy huzamban a negyedik — és
egyházi adónál nincsen tekintet a mutatkozó hiánylatra,
sokakra nézve nem kevésbbé kellemetlen — ü g y e t : a
és míg az így kivetett adó behajtásánál nagy lanyhasággal történt az eljárás, s mintegy 11 ezer forintra
conventi képviselők választását. A három év letelt, s
rúg az adóhátralék, több évről a számadást az egyházígy a conventi képviselőkre nézve uj választás szüksége
tanács nem vizsgálta meg legfeljebb az általa kiküldött
állt be. Igen, de nem káptalan az ember feje, s így
bizottság; költségvetési előirányzat némely évben nem
nagyon soknak az eszébe sem jutott, azután meg a
is készíttetett, máskor ha készült is, az felettébb hiányos gyűlési tárgysorozatban se volt ezen választás felvéve,
volt, s a mutatkozó hiánylat elenyésztetésére intézkedés azért sokakat meglepett, midőn a gyűlés hatodik napján
nem tétetett, hanem a költség fedezésére alapítványi
szavazásra hivattak tel. Némelyek ugyan elkészülve,
tőkék használtattak fel; az alapítványokról torzs- vagy
szavazati lapokkal ellátva, fogtak a szavazáshoz, de
nyilvántartási könyv nem vezettetett, e miatt azok
mások egészen készületlenül, minden előleges eszmemennyisége, jogi természete, rendeltetése, gyümölcsöz- csere nélkül, a minek aztán az lett az eredménye, hogy
tetési módja át nem tekinthető stb. Ily szomorúan ta- háromszor kellett szavazni, míg a 6 rendes és 4 pótnúságos rajzot képez a bizottság jelentése. A ker. köz- tagot meg tudtuk választani. Az egyháziak közül meggyűlés kiadta ezen jelentést a ker. jogügyi bizottságnak választattak: Baksay, Fördős, Dobos rendes — Szilády
azon utasítással, hogy a mutatkozó bajok megszüntetése, Áron, Filó póttagokul, a világiak közül: Vizsolyi, Sziaz illetőknek kérdőre vonása s netán beperlése iránt lágyi Dezső, Gönczy rendes, Molnár Aladár, Ballagi
saját belátása szerint teljhatalommal intézkedjék.
póttagokul. A megválasztottak ellen senkinek sem volt
semmi kifogása, teljes mértékben méltók mindannyian
Következett a kecskeméti jogakadémia
ügye. Midőn
kerületünk képviselésére ; de az sokak előtt különösnek
i 8 75-ben ezen akadémia újból szerveztetett, akként törtetszett, s azt hiszem, hogy olyannak tetszik kerületüntént az egyezkedés, h o g y az e. ker. fentart két, Kecskemét városa három, a kecskeméti ref. egyház szintén kön kivül is, hogy Molnár A., ki a mult conventen oly
3 jogtanári széket, reménylvén a kecskeméti egyház,
sokat dolgozott, a tanügy terén annyira tájékozott, s
h o g y a három tanári szék fizetése a befolyandó tankinek tervjavaslata felett a közelebb összeülendő convent
díjakból kitelik. Ki is telt e g y pár évig. D e közelebb
hivatva van tanácskozni, véglegesen határozni, — az
már csak e g y tanári szék lévén íentartható a tandíjból,
hiányzik a rendes tagok közül. De hát úgy kell a
saját pénzügyei pedig kuszáltak lévén, a mult év végén balgatagnak! minek törtet úgy elő a hegyremászók
elhatározta az egyháztanács, h o g y részéről felbontottnak
közül, tudhatná, hogy kálvinisták vagyunk, visszaránttekinti a szerződést s az akadémiát megszünteti, ha csak juk mi, ha addig élünk is.
a más két fenntartó testület nem segíti őt terhe könyVolt egy captiosus ügy is. A mult évben a vérnyítésében. Erre a város e g y negyedik tanáriszéket i>
tesaljai e. megye egyik egyházában — Sár-Keresztúmegszavazott, de az egyház még így sem érzi magát kéron — volt egy papválasztás, melynél a kijelelő bizottpesnek a reá háramló költségek fedezésére, azért folyamoság a candidatióból kihagyta azt, akit a gyülekezetnek
dott az e. kerülethez még e g y tanszékért. A ker. tiltakozott
igen nagy többsége megválasztani óhajtott volna, s aki
a szerződésnek ezen önkényü felbontása ellen, s egyszersegész iskolai pályáján tanulásában és erkölcsi magavisemind ezen ügy megvizsgálására és javaslattétele végett
letében kitűnő volt. A választás ellen az illetők a
e g y küldöttséget nevezett ki Gr. Ráday Ged. segédmult évben felebbeztek. A közgyűlés nagy többsége
gondnok elnöklete alatt : Balogh Imre, Dobos János,
érezte, hogy ezen választás helytelenül történt, hogy
Sípos Pál és Szilágyi Dezső urakból állót.
helytelenség egy népes s jóakaratú gyülekezet békéjét

felzavarni, és egy teljesen kifogástalan fiatal embert
szerencséjében megakadályozni. Igen, de „mi nekünk
törvényünk vagyon 4 — mondá az egyh. megye á la
zsidó synedrium, — és mi az e. kerületi papválasztási
törvények szerint jártunk el. És úgy is volt. Hanem
a közgyűlés talált mégis a törvény betűjében egy oly
egérfarkot, a melybe kapaszkodva a választást megsemmisíthette, nevezetesen a választási szabályok szerint
a kijelölő bizottság elnöke az e. megyei elnökség, — a
melyet alatta értőleg az esperes és s. gondnok képez,
— ezen a választáson pedig nem volt jelen a s. gondnok, sem annak helyettese, tehát a törvény még sem
volt betöltve, azért új választás rendeltetett el. Az
illető egyház megye ezt felettébb zokon vette, és a
véletlen (?) kezére játszván, újból ide került ez ü g y :
tudniillik az elrendelt új választáson megjelent mind az
esperes, mind a s. gondnok helyettese, de így azután
a kijelölő bizottság tagjai lettek hatan, és közülök hárman — mint mondám véletlenül — ellenezték, hárman
pedig óhajtották azon kérdéses s. lelkésznek a kijelölendők közé felvételét. Mi tevők legyenek ? Többség
nem jöhetett létre, tehát elhalasztották a választást ekkorig, kérvén előbb a kerületi gyűléstől utasítást arra
nézve, hogy ily esetben miként értelmezzék a törvényt.
Hát biz erre a gyűlés azt mondotta, hogy ha az elnökség a helvét hitvallást, s annak a gyülekezet szabad
választási jogára vonatkozó pontját szem előtt tartja,
és a kijelölő bizottság a nekie adatott befolyást nem a
gyülekezetek jogainak elkobzására, hanem csak a helytelen irányba indúlni akaró, netán méltatlan egyénre
irányuló választás korlátozására használja, aligha ismétlődhetik a fentebbi eset, de hogy a jelen esetre mégis
értelmezését adja a törvénynek, tehát kimondotta, hogy
ha még egyszer az az eset előfordúlna, a két elnök
szavazata közül a hivatalára nézve idősebbé vétessék
számításba. De hiszsziik, hogy ezen értelmezésre nem
leend szükség, a kölcsön vissza van adva ; e. megye és
kerület quittek.
Van egy leányegyházunk a „Senki® földén, vagy
legalább olyanforma föld ez is, mint a Jókai senki
földje, azzal a különbséggel, hogy ennek már van vagy
60—70 gazdája, és nem senki-földének hívják, hanem
szán ki-pusztának.
De mint amazt minden oldalról tenger, vagy a Duna vize környezi, ezt meg homoktenger
és ős bucka veszi körül minden oldalról, és e mellett
s.enki sincs, ki az itt levő leányegyháznak anyja akarna
lenni. A névtár rádisputálta Kun-Sz.-Miklósra, de ez
meg mindenképen kínálgatja hol Halasnak, hol Kecskemétnek. A civilizált világ mételyező hatásától minden oldalról elzárt ezen senki-földén, gondolhatjuk, hogy
az ős szittya erkölcsök a maguk eredeti tisztaságukban
fennmaradtak, az egyházi viszonyok is elütök a másutt
tapasztalhatóktól. Eddig azonban erről mit sem tudtunk, míg végre most jónak látták ők is ártatlan házi
dolgaikat előttünk feltárni. S valóban bámultunk. Van,
vagyis a jelen gyűlésig volt itt egy N. N. helyettes

lelkész, a ki, hogy melyik theologiai tanári kar kegyelméből jutott ennyire, nem tudom, — talán ez is a
Senki-theologusa. — Ez az ős boncok példájaként el
szokott járni áldozni oda is, hol a nép szokott áldozni
a maga isteneinek, s itt néha kellemetlen dolgok fejlődtek ki. Ha azután az egyháztanácsnak ez nem tetszett . . . elmentek talán az espereshez ? Ki gondolna
ily badarságot ! tartottak maguk tanácsot, megdorgálták táltosukat, feltételeket szabtak eleibe, ez pedig aláirta, hivatalosan kötelezte magát azok megtartására.
Ujabban ez sem használt, azért a községi bíró és jegyző
elküldte a papért a megyei csendlegényeket, ezek elhurcolták, majd a bíró, jegyző felmondták neki a hivatalt, a paplakból kihordották, az ajtót lepecsételték. Ezt
azonban már némely jámbor hívek megsokalták, a kerületen bepanaszoltak, itt a lelkész hivatalától felfüggesztetett, az esperes kémkedni (inguirálni) kiküldetett;
a főispánnál panasz emeltetett.
Ilyesféle ősi erkölcsök lebeghettek Czelder Márton
atyánkfia előtt is, midőn elhatározta, hogy a közelebbi
octóberben egy prot. vallás-erkölcsi irányú néplapot
indítand meg, melyről jónak látta kerületünket is értesíteni, mely azt tudomásúl vette, s eleve is azon vállalatot a lelkészek, egyházak figyelmébe ajánlotta. A
középtanodai vallástani könyveink ma-holnap completek
lesznek ; a 7-ik osztály számára az egyetemes egyháztörténelem, a 8-iknak a magyar prot. egyház történelme
készülőben van, pár hó múlva nyomdába adatnak. —
Közgyűlési j. könyveinkben ezentúl a tanitóképezdét
végezett, vizsgázott, de még állomással nem bíró tanitók névsora is közöltetni fog, hogy így a gyülekezetek
tudhassák, kik közül lehet választaniok.
Törvényszéki ügyünk kevés volt, azokra nézve is
— majdnem kivétel nélkül — az e. megye Ítélete helyben hagyatott. Számadásaink, egyházi és iskolai pénzeink kezelése teljesen rendben vannak. Főiskolánk
vagyona ismét ujabb jelentékeny hagyatékkal fog hihetőleg a közel jövőben öregbedni, jelentetvén, hogy ezelőtt egy évvel néh. Roboz Károly baracskai földbirtokos mintegy 900 holdnyi birtokát, a rajta levő felszerelésekkel együtt, némi kikötések mellett a pesti ref.
főiskolára hagyta. A hagyaték iránt ugyan most még
per folyik, illetőleg jelen közgyűlésünk által a felajánlott
egyezség megkötésének kisérlése mondatott ki, de bármint dőljön is el a dolog, hálára leendünk kötelezve a
nemes lelkű hagyományozó iránt.
Végül felemlítem a dunamelléki református tanári
gyámegyletről szóló jelentést, melyből örömmel értesült
a közgyűlés, hogy ezen alig 12 év óta fenálló egylet
összes vagyona ma már 30,883 frt. 90 krra rúg, s ebből a közelebbi évi szaporulat tesz 2,082 frt. 89 krt,
melyhez járultak : a pesti h. e. takarékpénztár 100 frttal,
Ballagi M. 10 frt. 50 kr., Herrich Károly 25 frt., Kardos Ádám 5 frt., a körösi gymn. tanári kar 17 frt.,
Kovács L. körösi lelkész 3 forinttal; továbbá, hogy a
tagdíjak s kamatok pontosan folynak be, s hogy a ko-

zelebbi évben 7 tanár-özvegy segélyeztetett 200—200
frttal, egy elhalt tanár-özvegy édes anyja 100 frttal, és
tanár-árva 100 frttal, összesen 1600 forinttal.
Főpapunk és espereseink, fő- és segedgondnokaink,
egyházi- és világi tanacsbíráink faradhatlan kitartással
munkálódtak a gyűlésünk elé felhalmozott targyak elintézésén ; legyen a hala irányukban e lapok szerény
hasábjain is kifejezve.
Farhas József.

Az erdélyi ev. ref. egyházkerület közgyűlése.
Az erdélyi ev. ref. egyházkerület folyó évi május
23-án tartotta meg közgyűlését, Sepsi Szent-Györgyön,
baró Kemény Gábor minister, főgondnok és Nagy Péter
püspök elnöklete alatt.
Előbbi megnyitó beszédében hangsúlyozva, hogy
a proteslantismusnak egyik jellegző sajatsaga az, miszerint az eszmét, a gondolatot, mely előbb csak egyesek tulajdona volt, közkincscsé tenni iparkodott, s evvel
kifejlesztette a hajlandóságot, saját ügyeit önállólag intézni, azok fölött szabadon rendelkezni : természetesnek
talalja, hogy a regi, Bethlen, Rákóczy idejében hozott
törvényes intézkedések, az akkori berendezés, ha megfeleltek is az akkori viszonyoknak, de a mai igényeket
mar nem elégíthetik ki. »Nincs más választás, mondá,
mint vagy megérteni az idő intő szózatát, egyesülve a
nagy hazában, az ország altal megállapított, fajunk és
nemzetünknek megfelelő törvények szerint életerősen
fejlődni; vagy pedig nem okulva, és nem tanulva, széthúzva, a belső küzdelem kicsinyes erőlködéseiben megsemmisülni." Nyíltan kimondja, hogy ő az autonomia,
az önkormányzat embere, de beismeri másrészt, hogy
az allami ellenőrzésnek azon gyakorlata, mely még ezelőtt szaz évvel is teljesen helyén volt, ma lehetetlenné
valt és mindenkinek ellenszenvével találkozik. Specialiter
az erdélyi kerület viszonyait is tekintve, nincs miért
ok az elmúlt idők felett keseregni, valamint a mostani,
nem régen megállapított szervezet sem lehet állandó.
Egyszóval : a prot. egyház és az allam közötti viszony
rendezését kívánta.
Következett utana a nagy érdekeltséggel fogadott
püspöki jelentés. Különösen következő pontjai keltettek
nagyobb figyelmet :
Elsőbben is kifejtette, föltüntette azt a veszélyt,
mely az idegen nemzetségek, más vallásúak között szétszórva élő kisebb, szegényebb protestáns-egyhazakat
fenyegeti. A nyugdíj-törvény túlszigorú végrehajtása
megfosztja őket a lehetőségtől, hogy a rajok, nyelvük
megőrzésére oly annyira fontos külön felekezeti-iskolát
fenntarthassák, s így ki vannak téve a veszélynek, hogy
gyermekeik elfelejtik anyai nyelvüket.
Második tárgy volt a domestika felállítása, mely
mar nem először lett itt hangoztatva. Azonban, fajdalom, az évenként ráfordított államsegély-részleten,
gróf Mikó 6000, s még egy pár főúrnak összesen 1500

és a püspöknek 1000 frtnyi adományán kívül jelentéktelenül csekély összeg az, a melylyel gyarapodott 4
év, vagyis azon idő óta, mikor az egyházkerület ez
üdvös dolog életbeléptetését elhatározta. A jelentés
erős szavakkal korholja különösen azokat, kiket a gondviselés vagyonnal áldott meg, s tisztöket még sem
teljesítik.
Végöl előadta a püspök azon lépéseket, melyeket
a középiskolai törvényjavaslatnak a protestánsokra nézve
sérelmes pontjai ellen, a ref. püspöki és főgondnoki
kar, egyetértőleg tettek. Folyamodást intéztek a képviselőházhoz s azt ápril 16-án be is adtak, hangsúlyozva
benne kérelmüket, hogy a parlament a prot. egyház
törvények által biztosított autonom jogait respektalja.
A kérdés 25-ikén került targyalas ala, hoszszú és
élénk vitát idézve elő, felirat legyen-e vagy határozat?
Az elsőnek pártolói memorandumot kivantak terjeszteni
a képviselőház elé, kimutatandó, hogy Erdély autonom
jogai erősebb alapokon nyugosznak, mint a magyarorszagi testvér-hitfelekezeteké, t. i. a Leopold-féle hitlevélen, mely 1868-ban az uj magyar törvényhozás altal
is megerősíttetett. Külön cikkelyt kivantak az uj törvényben a protestánsok részére, s a tervezett allami
főfelügyelet megszorítását.
A határozatot pártolók emezektől csak alakilag
tértek el, kiindulva abból, mit az elnökló-minister is
kijelentett, hogy Trefort törvényjavaslata aligha fog
már targyalas ala kerülni egyhamar, s később változott
alakban fog napvilágot látni. Végre is a közgyűlés a
következő hatarozati javaslatot fogadta el:
»Közgyűlésünk köszönetet szavazvan a fot. konvent altal az öt egyházkerület fógondnokai s püspökei
személyükben kiküldött bizottságnak, azon bölcs és erélyes eljárásáért, melyet a középtanodai törvényjavaslat
ügyében országos törvények által biztositott önkormányzati jogaink védelme érdekében követett, kijelenti,
hogy az altala a törvényhozás szine elé terjesztett kérvényben elfoglalt állaspontot helyesli, magaéva teszi s
tovabbra is ragaszkodik törvényes jogaihoz, különösen
a kétoldalú szerződés jellegével biró Leopoldi hitlevél
i-ső, valamint a pótlevél ugyancsak i-ső cikkeiben számara biztosított, fentartott önkormányzati szabadságahoz, s elvárja a magas kormány s törvényhozás bölcsességétől s igazsagérzetétől, hogy a középtanodai oktatas nagyfontosságú s egyházkerületünk által is óhajtott
törvényhozási szabályozásánál szem előtt tartandja egyházkerületünk törvényes jogait s szabadságát, mely a
magyar nemzetiség s nemzeti műveltségnek századok
altal kipróbált palladiuma gyanant szolgait, s melynek
egyházkerületünk kihallgatása nélküli csorbitasa a Leopoldi hitlevélnek, mint kétoldalú szerződés jellegével
biró alaptörvénynek, egyoldalú megsértése volna. Tekintettel azonban arra, hogy a vallás- és közoktatásügyi
minister úr altal beterjesztett törvényjavaslat a bizottsági targyalás folytán, a minister úrnak beleegyezésével
már is lényeges módosításokat szenvedett, sőt még így
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atalakított formajában is annak törvényhozási tárgyalása
ez idő szerint elnapoltatott, közgyűlésünk ez alkalommal a törvényjavaslat egyes pontjainak részletes tárgyalásába nem bocsátkozik bele, hanem felkéri s felhatalmazza egyházkerületi főgondnokait s főt. püspök
atyánkfiát, hogy ha e kérdés újra szőnyegre kerül,
egyházkerületünk törvényes jogainak védelmére, legjobb
belátásuk szerint a szükséges lépéseket megtegyék,
esetleg a törvényhozás elé ujabb memorandumot terjeszszenek, eljárásukról közgyűlésünknek jelentést tévén,
sőt ha szükség ugy kivánja, rendkívüli közgyűléstől utasitást is k é r v é n /
A harmadik napot egy értekezlet előzte meg,
melyen a Mikó-tanoda vagyoni ügyei targyaltattak,
kissé élénken nyilatkozván pro et contra. A főgondnok, Donáth József állítása szerint a tanodanak csupán
1700 frtnyi behajthatlan követelése van, az pedig nem
veszélyezteti a tanoda állását.
Magan a közgyűlésen a tanárvalasztas szabalyozasa
targyaltatott, egyelőre azonban minden eredmény nélkül, miután hosszas vita után kimondták, hogy e kérdés még nem érett meg a határozat hozatalra. A jövő
közgyűlésre tüzetes megvitatás végett kitüzetik.
A
tanárképesítést illetőleg elfogadtatott azon pont is, mely
szerint egy kitűnő szakmunka megiratásával is qualificálódik
az illető jelölt tanárrá, vizsga nélkül (?!) A rendes tanárokká lenni akarók diplomán kívül 2 évi gyakorlatot
is tartoznak fölmutatni.
A negyedik napon két fontosabb tárgy került szőnyegre. Első az enyedi gyakorló iskola mellé tanitó
valasztasa. A kihirdetett palyazatra 19 concurrens jelentkezett, (kiknek iratait egy bizottság, •— szem előtt
tartva, hogy az illető elméleti és gyakorlati képzettséggel bírjon, — átvizsgálta), s miután Szász Béla azon
indítványa, hogy csak ideiglenes próbaévre történjék a
valasztás, elvettetett, közülök megválasztották Bihary
István-1. Megválasztattak még fogaras-megyei főgondnokul gróf Betlen Gábor, kolozsvári egyházmegyei algondnokul dr. Kolozsváry
Sándor.
A Mikó-tanodát illetőleg isméti hosszasabb vita
után kevés változtatással elfogadtatott a Donáth-féle
hatarozati javaslat, mely az áll. igazg. tanácsétól nem
sokban különbözik; ugy hogy remélni lehet a kérdésnek célszerű megoldását.
B. J.

A soproni alsó evang. esperesség lelkészi
értekezlete.
Közerővel nagyobb a siker, közakarattal biztosabb
a haladás a célfelé.
Ennek az igazságnak meleg átérzése indította
Trsztyénszky Gyula esperes urat egyházmegyéje buzgó
lelkészi karának közreműködésével 1867-ben, kebelükben
szervezendő telkészi értekezlet létrehozására. Az eszme
testté lett. -- Az egylet ez idő óta összejövetelein föl-

olvasott munkák s azok bírálása, gyakorlati kérdések
felvetése, könyvtárában minden oldalú s irányú munkák
megszerzése, — s végre több jótékony vallásos egylettel való összeköttetése s pártolása által lett az egyházi élet tova tejlesztője. — A soproni alsó evang. esperességben működő prot. lelkészi kar közgyónásával öszszekötött eme conferentiának volt Jeruzsaleme maj. hó
3-an Beled, mely tanácskozásnak főbb tárgyait röviden
a következőkben akarom a nyilvánosság elé terjeszteni.
A nevezett esperességben működő lelkészek e
helyen összegyűlve isteni tisztelettel végezték közgyónásukat, s ennek befejeztével a helybeli lelkész úr lakásába vonultak értekezésüknek megtartásara. Az egyletnek elnöke Trsztyénszky Gyula esperes úr melegen
üdvözölve az egybegyűlt testvéreket s örömét fejezve
ki afelett, hogy szilárd közöttünk az a kapocs, melylyel
maga a Megváltó kötötte össze az apostolokat, a szeretet, a múlt évi értekezlet jegyzőkönyveinek felolvasásával nyitotta meg az ülést.
A jegyzőkönyvnek érdemleges pontjai között az
egyleti tagok altal befizetett tagsagi dijakból beszerzendő tudományos munkák kérdése merülvén fel, a jelen nyomott anyagi pénzviszonyok mellett a megrendelések lehető szűkkörre szoríttattak. Ép ezért elnök úrnak azon ajánlatát, hogy ő az egylet számára úgy a
Prot. Egyházi és Isk. Lapot, mint a Prot. Pap című
folyóiratot járatni szíveskedik, az értekezlet a legnagyobb köszönettel fogadta.
A múlt évben megrendelt tudományos munkák
könyvtarnok úr altal bemutattatván, a tagok azt meleg
érdeklődéssel fogadtak, s a könyvek nagy része széllyel
is vitetett.
A házi ügyek elintézése után az értekezlet az idő
túlhaladása miatt munkák fölolvasását mellőzve, a lelkészet körébe vágó gyakorlati kérdések megvitatására
tért át. Itt többe-kevésbé jelentékeny, s részletekbe at
menő helyi kérdések fölötti tárgyalásoktól eltekintve,
nem hagyhatom érintetlen Zongor Endre esperes úrnak
azon, inditványképen előterjesztett óhaját, mely trtekezletünkön melegen föl is karoltatott; hogy egy kerületileg
kiadandó agendá'hoz az értekezlet tagjai is beaadandó érdemleges dolgozataik által járulni sz. kötelességüknek ismerjék.
Ezután elnök Trsztyénszky Gyula úr egy kegyeletes indítványt tett, mely az értekezlet meleg rokonszenvével s helyeslésével találkozván, határozattá is emeltetett. — Egyházmegyénkben ugyanis Vadosfán, lelkész
testvérünk Horváth János úr, ki nem csak ez esperesség,
de talan egész kerületünknek Nestora s lelkészi értekezletünk tiszteletbeli elnöke, elaggott kora miatt egyletünkből s valószínűleg lelkészi hivataláról is lelépni szándékozván, — ez egylet hivatolt aggastyán testvérünk
érdemeinek méltánylataul, neki jegyzőkönyvi elismerést
szavaza, azon óhajtással, hogy mint az egylet tiszteletbeli
elnöke míg hivataloskodása, s élte tart, körében látni s
üdvözölni — személyében az elaggott hu pásztort tisztelni vajha szerencsés lehetne. — E hatarozat az illető

lelkész úrnak levél útján indítványt tevő elnök úr altal
fog tudomásul adatni.
Hasonló] kegyeletet tanúsított a lelkészi értekezlet egy másik eljárasaban is. Ertekezletünk, mely
szent gyónással all kapcsolatban; fennállása óta mindig egy helyen, Beledben tartatik. Kedves kötelességet vélt teljesíteni az egybegyűlt lelkészi kar, midőn
az úrvacsorai szertartásnál szolgalattevő tanitó Kaimar Sándor úrnak, hoszszas buzgó szolgalataért nemcsak jegyzőkönyvében elismerést s köszönetet szavazott,
de őt a lelkészi értekezlet elé át kéretvén, elnök úr
hivatolt tanitó úrnak az egylet előtt, annak nevében,
meleg szavakkal szíves köszönetet mondott, azon kéréssel, hogy jövőben az egylet utáni közös ünnepélyes
ebéden mint a lelkészi kar szívesen látott vendége, megjelenni mindig szíveskedjék. — S valóban megható volt
látni e jelenetet, midőn az éltes hitbuzgó tanitó látva
a lelkészi kar részéről irányában tanúsított rokonszenves
szeretetet, a meghatottság pillanataban a viszontszeretet
par drága könnycseppet csillogtatott szemeiben. —
Ezzel más tárgy nem levén, az ülés d. u. i órakor befejeztetett.
Czuppon

Sándor,

n.-geresdi evang. segédlelkész.
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Londoni levél az elmúlt pünkösdről.
Kétségkívül igaz az, hogy az ember, ha kellőleg
elkészül reá, az Istent bármely helyen s időben egyarant tisztelheti. A mód azonban, mely szerint e tisztelet történik, nem mindig s nem mindenütt ugyanaz.
Erre nézve szabad legyen itt fölhoznom azon, — hogy
úgy mondjam — osztályrészemet, mely nékem kijutott
a mult évi s az ez idei pünkösd alkalmával. Mindkét
évben ugyanis angol földön ültem ez ünnepet, csakhogy
tavai Helgoland szigetén, hova Haliéból, az idén pedig
Londonban, hova Párisból rándultam volt ki. Az ünneplés módja e két helyen természetesen nem lehetett
egyféle. Helgolandon a nyílt természet templomában,
tiszta napsugár fénye mellett, a határtalan tenger szemléletébe merűlten dicsértem az Istent; Londonban, —
hol a várost a természet ködbe, az industria tiistbe bolrítja, hol a tenger nem szabad, s a napsugár meg van
hamisítva, — ugyanezt templomban, a Szent Pal temlomában cselekedtem.
Pünkösd vasárnapjan délelőtt tiz órakor az Oxford'Street-en át a nagy templomba vettem utamat. A kolossális városban már szombat délutántól fogva igazán
ünnepi csend uralkodott. A bankok, boltok s restaurantok mind csukva voltak, s nem hallatszék más, csak
a harangok zúgása, mely a híveket templomokba hívta.

Harangzugás mellett tehát megérkeztem én is a Szent
Pál templomához. Midőn e nevezetes épület nagy arányait úgy kívülről szemléltem s csodáltam, bántólag
hatott reám azt tapasztalnom, hogy e templom falaira
is bőven szállott a város füstje ; a mi sorsa egyébiránt
minden épületnek, palotanak Londonban. Beléptem azutan a főajtón, a templom tág belseje még tágasabbnak látszott, mert telve volt ájtatos közönséggel. Egy
üres széket még leltem meglehetősen elől, azt elfoglaltam s figyelni kezdtem, hogy az angol cultusról némi
fogalmat szerezzek magamnak. E cultus, — kevés szóval mondva, — abban állott, hogy a khorus hosszantartó működése mellett a hívek hol felállottak, hol leültek, miközben kiki mondta csöndesen a maga imáját.
Ezután következett az egyházi beszéd, melynek még
elhangzása előtt azonban a hívek oszladozni kezdtek.
Én is bűcsut intve a jobbról mellettem ült két szerecsen
kisasszonynak, mint hitsorsaimnak, a Szent Pál templomát elhagytam.
Délután a Regents-parkban voltam. A széltiben
s hosszában roppant kiterjedésű park a nagy közönséget könynyen fogadta magaban. A hullámzó néptömegben mindenki a maga módja szerint mulatott.
Én is úsztam a néptengerrel, midőn egyszerre csak a
nagy morajban syrének hangjaként egyházi ének méla,
tiszta akkordjait véltem hallani. Indulok a hang után,
s nemsokára talalok egy kis csoportot, benne férfiakat,
s ifjú leányokat, a kik kótából szép összhangban énekeltek, s arcaikon az ahitat kifejezése ült. Elvezettel
hallgattam őket, s élvezetem sokáig tartott, mert ők
sokáig énekeltek. A kisded csoportot pedig kis idő
multaval nagy néptömeg fogta körül, s hallgatta a
különféle dallamu énekeket. Valahányszor uj ének következett, a kis csoport valamely férfi tagja mindig
mondott előzőleg egyet-mást az énekre vonatkozólag.
Én főleg egy férfit, — valódi tengerész alakot, — szerettem ilyenkor hallgatni, kinek arca igazán a nagy
óceánra vallott, s a mikor csak szólott, úgy tetszett,
mint ha csak a bretoni hajós iinajat mondana, a ki
vész idején imigyen esd a tengerek Urához : Oh kegyelmes Istenem, könyörülj rajtam! az én hajócskám
oly kicsiny, a te tengered oly mérhetetlen !
Az ahitat éneke pedig, melyet a kisded csoport
megkezdett volt, visszhangzott nemsokára a nagy néptömegnél is, mialtal a harmónia szenvedett ugyan, de
az én élvezetem gyönyörré hatványozódott. Midőn
pedig mindnyájan kiénekelték magokat, következett a
szónoki beszéd, melyet egy ifjú ember tartott, s melyben Krisztus urunk példajának követésére buzdított.
Másnap szintén tanúja voltam egy ilyforma isteni
tiszteletnek a Hyde-parkban, csakhogy itt nem ment az
egész olyan szépen ; ugyanis a szónok beszéde közben
egyszer csak kiválik a tömegből egy fölpántlikázott, s
mellé fölpálinkázott ember, s néhány lépéssel arrébb
menvén a tisztáson hozzá fog ő is nagy garral a szónokláshoz és pedig akképen, hogy az első szónokra

szitkokat kezd szórni. Akadt neki is bőven hallgató | zenészetileg hangolt keblűek is kezdik érezni azon terközönsége, úgyannyira, hogy az első szónokot már-mar mékenyítő hatast, melyet a Magas-Tatra tisztelőire
alig hallgatta valaki, midőn egyszer csak emitt meg- gyakorol. Ezeknek leghőbbjei közé tartortozik Egner
zendül az ének, s az ujdonsult szónok, — mint Arany Adolf\ az iglói áll. t. képezde zenetanára is, a ki évek
Hatvanijában az ördög, — pusztúlt, mert a hallgató- sorján át a Magas-Tátra felé zarándokolt és bajait mindjobban átérteni és átérezni tanúlta. Lelki éleményei,
sagnak nem kellett.
Az angol népszellem ezen sajatságos nyilvánulása kedély állapotai hangokban kerestek és leltek kifejezést
a vallás dolgában, az idegen szemlélő előtt igazán új- így keletkezett a fennírt munka, a mely a következő öt
szerű és érdekes. Az angol, mint minden dologban, zeneszerzeményt foglalja magában : Csónakázás a Csorbái
Tátrafüredúgy a vallás tekintetében is, nem tűr idegen befolyást, tavon. 2. A Tengerszem csúcson. 3. Búcsú
mindent a maga módja szerint, angolosan tesz. Ez től. 4. Emlékezés a Lucsionai fürdőre. 5. Holdvilágos
angolosan tett dolgok között van természetesen olyan éjjel a Halastónál. Ha ezen szerzeményeket jellemezni
is, a mi bizony nem dicséretes. így például, — hogy és röviden osztályozni akarjuk, ezt azzal tehetjük : hogy
hangokban az alpesi természeti
csak egyet említsek, — sehol másutt, mint Angliában, azok tájképfestmények
szépségnek
hangokban
visszatükröztetése. A szerzeménem kénytelen az ember oly gyakran szemlélni azon
nyek
mind
a
műértőknél,
mind a zenekedvelőknél a
visszatetsző látványt, melyet — mar az ünnep délutánján — palinkától fölhevült nők tanca nyújt a varosok legnyájasabb fogadásban fognak részesülni, mert a szerutcain szerteszét. — Ez azután nagyon is ellenkezik az zőnek nagy mértékben sikerült azon hangulatot, a mely
olyanannyira híres angol vallasossag szigorusagaval, s a dallamoknak életet adott, a hallóban is felkölteni.
csak azt mutatja, hogy bizony tökéletes allapotok sehol- Ennél kedvezőbb ítéletet pedig nem is mondhatni egy
zeneszerzeményről, miután ennek egész lényege és célja
sem léteznek, s hogy mindenütt van javítni való.
épen
hangulatkeltés.
A szakértőt különösen azon köAz ilyen látványok szemlélete utan valóban szükrülmény
fogja
megnyerni,
hogy a szerzemények disposég volt, hogy valami szebb utan nézzek. Meg is találtam ezt a Westminsteri egyhazban. A díszes templom, sitiója ép oly átlátszó, a milyen valtozatos az egyesaz angolok e Pantheona büszkén emelkedik a magasba részek, úgymint az egyes szerzemények tartalma, A
a hasonhthatlanúl nagyszerű parliament-épület tőszom- mellett a feltevés mindig nemesen egyszerű, úgy hogy
szédságában. A templom belseje sok kincset rejt ma- a középszerű gyakorlottsagú zongorajátszó is csakhagaban, de mindezeknél drágább az angolnak azt tudnia, mar túl esik az első eljátszás nehézségein. Egy szóval,
hogy Brittannia királyai s nagy emberei közül igen olyan munka az, a melyet mint hazai terméket a legnagyobb örömmel üdvözlünk, és a melynek már ezen
sokan itt alusszak a boldogok almat. Ott bolyongtam
én is az ékes síremlékek között, s olvastam azok fel- körülménynél fogva is a legnagyobb elterjedést kívánunk. Hiszen hogyan valhatnék nálunk is szambavehető,
iratait, olvastam az elhánytak érdemeit. Egy síremléknél hosszasabban időztem, mert felirata igen szép volt, virágzóbb zenei irodalom lehetségessé, ha csak a küls azt mondotta, hogy az az ember, a ki itt nyugszik, földit pártoljuk, a hazait pedig, ha a legmelegebb felazért élt egykor, hogy nagy tudomanyaval az Istent karolást érdemelne is, hideg közönynyel fogadjuk ?
dicsőítse s az embert boldogítsa, s mint ilyen valóban A fennirt szerzemények a meleg felkarolásra minden»humani generis decus" ő : Isaacus Newton, Eques képen érdemesek, annyival is inkább, miután a szerző
a tiszta jövedelem nagy részét a Magyarorszagi KarAuratus.
pat-egyletnek ajánlotta fel. A füzet kiallitasa pedig
Krupecz István.
olyan díszes, hogy valóban ritkítja párját. A papiros
erős velin, a címlap különösen díszes, a fennirt öt M.Tatrabeli tájképet tüntetvén fel; míg a közepét magának az egész Tátrának latképe ékesíti. A 24 lapra terjedő füzet így mar külsőleg is kedves emlék a Tátrára ;
„Tátrai Emlékek," zongorara szerzé és a magyar
az elegáns kiállítás mellett ara igazán csekélynek mondKarpat-egyletnek ajanlja Egner Adolf. (Kapható a szerható (2 frt.), a mi szerényebb viszonyok közt élő zonzőnél Iglón. Ara 2 frt.) A magyarorszagi Karpat-egylet
gorázónak is lehetségessé teszi megszerzését. És így
működése évről-évre fokozodik, s minden tekintetben
teljes szívből kívánjuk, hogy az oly szép és becses első
nagyobb tert hódit. Kezdetben leginkább a touristák
füzetet nemsokara egy második kövesse. Dr. Emericy Géza.
igényeit es szükségleteit igyekezett kielégíteni ; aprankent a természet-vizsgálók és geológok érdeklődéseit is
Építsük m e g az ú r házának romlásait. A l k a l m i
felköltötte : jelenleg oda jutott, hogy a művészek figyel- templomi beszéd, melyet a sz. udvarhelyi ev. ref. templom
met is kezdi a M. Tatra felé irányozni. A tajképirók s torony nagymérvű kijavítása után elmondott a sz. udmar több rendbeli sikerült munkaval örvendeztették varhelyi ev. ref. templomban 1879 október 19-én Zajzon
meg a természet szépségei iránt fogékony közönséget, Ferenc, helybeli ev. ref. pap. Ara 10 kr. A jövedelem
ámbár meg kell vallani, hogy e téren még csak gyenge egy újonnan állítandó orgona alapjahoz van felajánlva.
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KÜLÖNFÉLÉK.
* Személyi hírek. Biczó Pál, lovas-berényi segédlelkészt a pátkai egyházközség m. hó 30-án csaknem
egyhangúlag lelkészéül választá. — A debreceni ref.
egyházmegye esperesévé Dávidházy János pocsalyi lelkész, segédgondnokká Bernát István vil. tanácsbiró választatott meg m. hó 24-én. — A felkai ev. lelkész,
Emericzy Dániel úr, m. hó 23-án ünnepelte ötven éves
működésének jubilaeumat. A szép ünnepélyen a szomszéd egyházközségek és az e. megye is képviselve voltak, s isteni tisztelet előtt számos küldöttség üdvözölte
a. jubilánst, köztük saját egyházáé, mely egy díszes
ezüst-serleget is nyújtott át neki. Az egyházi beszédet
maga az ősz férfiú tartotta, s bizonyságát adta abban,
mily odaadóan élt mindig hivatásának, mint ruszkinóci,
strazsai és most mint felkai lelkipásztor. — A gömöri
ágost. hitv. evang. egyházmegyében a megürült főesperesi hivatal betöltésére beadott szavazatok m. hó
26-án bontattak fel Jolsván, s kitűnt, hogy a beérkezett
42 szavazatból 41 Nt. id. liartholomaeidesz László jolsvatapolci lelkész és első alesperesre esett. A jeles férfiú
megválasztása felett — mint nekünk írjak — az öröm
és megelégedés általános.

zetbe tenni, hogy iskoláink berendezésére, kormányzatára s az azok felett gyakorlandó főfelügyeletre nézve
okadatolt nézeteinket felismerhetvén, azokat a miniszteri törvényjavaslattal egybevethesse, s akkor — győzzön a mi jobb.
* Az erdélyi ev. ref. e. kerület közgyűlésén résztvett Szász Károly min. tanácsos is, s ez alkalomból
Kézdi-Vásárhelyt is meglátogatta, egykori egyházközségét. Volt hívei a legmelegebb visszaemlékezés jeleivel
fagadták, kocsikkal mentek ki elébe, s a paplak, hol
szállva volt, ritkán látott annyi embert, mint Szász Károly
újbóli ott időzése alkalmából. Estve banquettet rendeztek tiszteletére. A vasárnapi isteni-tiszteleten ő tartotta
a nagy hatást keltett egyházi szónoklatot; 23 év óta
először hirdetvén ismét az igét. Ugyané kerület közgyűlésén még a következő választás is történt: közfőtörvényszéki bíró lett Hegedűs Lajos, n.-enyedi esperes.
* Unitárius t e m p l o m Budapesten.

A

budapesti

unitárius egyház m. hó 30-án az evang. iskola dísztermében isteni tiszteletet tartott, mely alkalommal a beszédet Péterjfy Károly (Kolozsvárról) tartotta, „Emeljetek oltárt az Úrnak* alapigék fölött, kiemelve egy unit.
templom alapításának égető szükségességét. Az egyházközség tudvalevőleg már elhatározta a templomépítést.

IJIS^1 * Ref. egyetemes értekezlet. A konvent
* A d e b r e c e n i ref. e g y h á z m e g y e k ö z g y ű l é s e m .
elnöke, b. Vay Miklós által jun. i-ejére összehívott ér1 hó 24-én tartatott meg. Az esperes és s. gondnok
tekezlet megtartatott. A püspökök teljes számmal, a
választásan kívül fontosabb tárgy volt még a köznevefőgondnokok közül az elnökön kívül gr. Degenfeld
lési és közoktatási szervezeti javaslat, mely egy pár léImre és gr. Lónyai Menyhért jelentek meg. Jelen volnyegtelen módosítást leszámítva, elfogadtatott.
tak még Beöthy Zsigmond, Bárcay Ödön, gr. Ráday
* Németországi hírek. A Gusztáv-Adolf
egylet
Gedeon, Mocsáry Lajos, Hegedűs László, Tóth Samu
34-ik
közgyűlése
f.
é.
sept.
14.
15.
16.
napjain
fog
és Ballagi Mór. A tanácskozás rövid volt ; mert az elmegtartatni
Karlsruhe-ban.
Az
általános
német
protestáns
nök előadván a múlt értekezlet óta történteket, hogy
a gymnasium- és reáliskolai törvényjavaslat tárgyában a gyűlés máj. 18. és 19-én volt Gothában. A németeken
képviselőházhoz intézett kérvény beadatott s hogy a kivűl képviselve voltak még az angolok, svájciak és
törvényjavaslat a napirendről levétetvén, annak ország- hollandok is. Az elnöki tiszt Schrőder berlini kamaratanácsos kezében volt letéve, helyettese volt pedig Dr.
gyűlési tárgyalása egyelőre elhalasztatott : arra nézve,
hogy mik legyenek a fenforgó kérdést illetőleg legkö- Schwarze góthai generalis-superintendens. A német ev.
zelebb a teendőink, rövid értekezés után abban történt missió közgyűlése 19-én tartatott Lipcsében. Dr. SckicJc
a megállapodás, hogy miután a konventi nagy bizott- müncheni lelkész ünnepi beszédében fölsorolt az egylet
ságnak a köznevelés és közoktatás szervezetére vonat- működéséről több érdekes stat. adatot. Igy az egylet
kozó javaslata az egyes egyházkerületekben letárgyalta- a bibliából 276 nyelven 148 mill. példányt osztott ki.
tok, az egyetemes tanügyi bizottság pedig különö- Ez évi bevétele volt 120,540 mk., kiadása 12.0,929 mk.,
sen a középiskolai tanügy minden oldalú rendezését a deficit azonban födözve van. Mint maga Dr. Schick
múlt évben megindította, azon kell most lenni, hogy e megjegyzé, az összes német missió egyletek nem mutatmegkezdett munkálatok a konventi határozat értelmé- hatnak föl annyi eredményt, mint egy angol.
ben még a nyár folytán teljes befejezésüket nyerjék.
* Nazarénus keresztelés. Érdekes actus ment
Ehhez képest az egyetemes tanügyi bizottság julius végbe máj. 22-én Nagy-Szalontán, t. i. nazarénus keelején összeül, a munkálatokat befejezi s a superinten- resztelés. A mondott nap reggelén egy csomó férfi, s
dentiáknak megküldi, hogy az őszszel tartandó egyház- utánok egy csomó nő indult el az úgynevezett Bagos
kerületi gyűléseken tárgyaltatván, végelintézés végett városrészből, s gyors léptekkel mentek a szőllőskertek
a september 13-án Budapesten összeülendő konvent mellett fekvő, nem épen kristály tiszta vizű tóhoz, melyelébe terjesztessenek. Ily eljárás mellett módunkban lesz nek partján meg is telepedtek, sátrakat vervén. A pap
az őszszel ismét megnyíló országgyűlés elibe positiv földig érő fekete talárban, piros harisnyákkal várt a
javaslatokkal járulni, s a törvényhozást abba a helykeresztelendőkre, kik talpig fehérben, derekuk körül

vastag kendővel, komolyan állták körül a tó partjait. ! a csekei egyháznak 57 éven keresztül rendes, 3 év óta
Kevés idő múlva a pap nyakon ragadva egy 65—70 pedig nyugalomban levő lelkipásztora, máj. 25-én végéves hívet, a tó közepébe vezette, honnét a hívők elgyengülés következtében 91 éves korában jobb létre
felé érthetetlen nyelven intézett kérdéseket, mire egy ! szenderült. Béke hamvaira! Nekrológját legközelebb
mély hang a következő feleletet a d t a : „Csak is a ki hozzuk.
a szent keresztséget fölveszi, üdvözölhet az atyának,
fiúnak és szentléleknek nevében/ A pap ezután hívét,
mint mondani szokták, „megbuktatta/ t. i. a víz alá merité
fejét. Ez a szertartás lett még 4 nőn és egy férfin végrehajtva. Átöltözködés után a sokaság, élén Kornya
XVII. kimutatás az orsovai egyesűit prot. fiókegytisztelendő úrral és Tóth Mihálylyal, kettesével vonult
vissza Bagosra követve bámuló idegenek- és utca gye- házra tett adakozásokról 1879. évi ápril hó elsejétől december hó utolsójáig. A magyarhoni e. e. e. gyámintézet
rekektől.
* Gyászhírek. Papp Lajos, szaniszlói (n.-károlyi 25 frt., főtisztelendő Révész Bálint debreceni reformált
e. m.) ref. lelkész húnyt el pünkösd első napján, 68 püspök úr által 4 frt., a cs. kir. egyházi főtanács Bécséves korában, 39 évi lelkészi működés után. Béke ben 100 frt., a bécsi Gusztáv-Adolf főegylet 25 frt., a
poraira! — Balázs József, a budapesti református kaumburgi Gusztáv-Adolf fiókegylet 28 frt 85 kr., az
theologiai tanintézet kitűnő növendéke s ez évi seniora unnai Gusztáv-Adolf nőegylet 17 frt 02 kr., Repce Kámájus hó 14-én rohamos tüdővész következtében szülei- roly úrtól Orsován 2 frt., Cohn János úrtól Orsován 2 frt
nél Dömsödön meghalt 23 éves korában. Temetése 45 kr., községi tagok gyűjteménye a temető fentartapünkösd első napján ment végbe a környékbeli lelké- sára és vagyontalanok eltemetésére 120 frt 60 kr., az Isszek, tanítók, legátusok, s mintegy háromezernyi halotti tentisztelet alkalmávali gyűjtemény 59 frt 19 kr., öszgyülekezet nagy részvéte mellett. A háznál tisztelendő szesen 384 frt 11 kr., melyhez járul az orsovai takarékpénztári kamat 315 frt, 69 kr., összesen 699 frt 80 kr í
Fejes Dániel úr mondott rövid oratiót s megható imát.
a XVI. előbbi kimutatás szerint 7925 frt 24 krral, mindA temetőben pedig Biró Bertalan segédlelkész tartott
síri beszédet. Végre Gönci Sándor dömsödi legátus bú- össze 8625 frt 04 krajcár. Orsován 1880, május hó
18-án. Brand Károly felügyelő, Schöner Frigyes pénzcsúzott el pályatársai nevében a megboldogulttól. Béke
tárnok.
lengjen az életében sokat küzdött s oly korán elköltözött ifjú hamvai fölött! — Tiszt. Kovács Mózes, a szatmári ref. egyházmegyének nyugalmazott tanácsbirája,

ADAKOZÁSOK.

-
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állomásokra.
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A
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1.,

215 forint o. é.;

3., 17 k ö b ö l k é t s z e r búza,

2., 6
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az egyházi

m a g t á r b ó l ; 4., 2 legeltetési jog, m í g k ö z ö s legelő lesz; 5., fél öl tűzifa.
B) T a n i t ó k k ö t e l e s s é g e :
tantermekben tanítása;
templomi éneklés

1., a h a r m a d i k

2., a sorszerint
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(parallel)

és ü n n e p n a p o k o n

elemi

fi-osztályok
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vezetése.

M e g v á l a s z t o t t tanitók á l l o m á s u k a t f. évi a u g u s z t u s 22-én múlhatatlanul elfoglalni kötelesek.
P á l y á z a t csak okleveles t a n í t ó k n a k

nyittatik.

A f o l y a m o d v á n y o k — k e r e s z t e l ő levéllel, iskolai-, képesítési-,

szolgálati-

s egészségi bizo-

n y í t v á n y n y a l felszerelten — f. évi július 4-ig D O R O G I L A J O S iskola-bizottsági elnökhöz
Kelt K i s ú j s z á l l á s o n ,

küldendők.

1880. j u n i u s 3-án.

Az
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: IDr. 33a,lla,g-i Ifcv£ór.

iskola-bizottság.

D E U T S C I I M.-féle művészeti intézet Budapest.

PROTESTÁNS

EGYHÁZIfisISKOLAI LAP.
SZERKESZTŐ-

Előfizetési dij:

Hirdetések dija:

és

H e l y b e n há/.hozhordással s v i d é k r e postai küldéssel 4 hasábos petit sor többszöri beiktatásáért

K 1 A D Ó - H I V A T A L :
VIII,
Máiiautca 10. sz, 1. biti,

félévre 4 frt 50 kr., egész évre D frt. Előfizethetni minden 5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.
kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban.

ksr.

IJ^T" Teljes s z á m ú p é l d á n y o k k a l m i n d é g szolg-álhaiTarilc-

Előfizetési felhívás
V

PROTESTÁNS EGYHÁZI és ISKOLAI LAP"
1880-dik évi, h u s z o n h a r m a d i k 2-ik félévi f o l y a m á r a .

E l ő f i z e t é s i d í j : Egész évre 9 forint, félévre 4 forint 5 0 kr., negyedévre 2 forint 2 5 kr
Az előfizetési pénzeket lapunk kiadóhivatalába (Mária-utca 10-ik szám alatt) kérjük küldeni.
Laptulajdonos és felelős szerkesztő

Dr. Ballagi Mór.

Reflexiók.
Az alatt, míg mi gyakran kisszerű dolgok
és magán ábrándok miatt harcra kelünk egymással, szíveinket keserítvén, erőinket szétforgácsolván és egyházi lapjaink szerkesztőinek bajt
okozván: addig róm. kath. paptársaink egyházi
beléletiik bajait hallgatással eltakarva, nagy gonddal ügyelnek a világmenet érütésére, a fejedelmek aggodalmaira, a népek hangulataira, gyengéire, és helyet foglalnak az államkormányok
tanácsadói között, hogy meglessék a kedvező
pillanatot, melyben a katholicismus elveit az államok életében ismét döntő érvényre emelhetik.
Európának mai helyzete erre igen kedvező.
A hatalmasságok kül- és belfentartásuk végett
kénytelenek hadi erejöket mindig nagyobbítani
s ezáltal nemcsak a törvényhozó t e s t ü l ' l M . 1
jönnek ellenmondásba, hanem a népek is feljajdulnak a reájok nehezült óriási
terhek alatt,
és át-átcsapnak ethikai tévutakra. Mi természetesebb tehát, minthogy a kath. egyház képviselői, felhasználván a körülményeket, mindig általánosabban hallatják atyáskodó szavukat, intvén

a mai nemzedéket, hogy a jelenkori társadalmi
bajokon nem segíthet más, mint az országok és
népek feltétlen alávetése az egyedül iidvözitő egyház hatalma alá.
Igaz, az intések legtöbbször leplezett alakban lépnek fel, úgy, hogy a vallás csak általánosságban tüntettetik fel óvszerül a létező társadalmi bajokra nézve és ilykor nincs azon vallási közösség, melynek buzgó híve azokat magáéivá tenni haboznék. De néha olyanok is, miszerint félreérthetlenűl észrevehetni azoknak hovacélzását.
Nem régen például országgyűlésünkben ezek
lettek elmondva: Allíttassék vissza a keresztyén
szellem, mely hazánk egész valóját és politikai
szervezetet átlenghesse; ismertessék el jogforrásul
az Isten, kit a közéletből kizárni nem átallottunk.
Az ember keblében három vágy létezik : a bír-,
élv- és dicsvágy. E ' vágyak rendetlen kielégítése
szüli a szenvedélyeket és ezek okai az ember
szerencsétlenségének és nyomorának; szülő okai
a corruptiók, rablások, gyilkosságok és öngyilkosságoknak, ha a vallás szellejne által nem
mérsékelteinek. E vágyak szükséges . . , hogy
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jó irányt nyerjenek és túlkapásaikban kellő mértékre szállíttassanak. Vájjon képes-e ezt az államhatalom inaugurált szellemű szervezetében teljesíteni ? Az államhatalom, mely magát egy jogállam
mindenhatóságéinálmeglrizójéiul
tekinti, megvetvén
a vallási' és hivatkozva a nép szavára, mint Isten
szavára, alig képes rendeleteinek kellő nyomatékot
adni.€
Ezen szavakat a kath. egyházi lapban többek
közt a következő megjegyzéssel kisérték : ^így
történt, hogy az inaugurált felekezetnélküli, azaz
Istent önmagából kizáró rendszer mellett néhány
év alatt oly fordulat állott be hazánkban a becsület, a tulajdon, a bölcsesség, a jog stb. fogalmára nézve, hogy azon nemzetre, mely az említettek tekintetében egykor példányképül szolgált,
ma már alig lehet ráismerni. Az állam felekezetnélküli voltának kimondása valóságos rémes pusztítást okozott a nemzet vallásosságában és a közéletben szereplő nagyok példája a nemzet nagy
részét magával
ragadta
a hitetlenségo és erkölcso
o
telenség posványába . . . E szomorú látvány
közepette valóban itt volt az ideje, hogy végre
találkozzék valaki, ki a sötét helyzet forrásait
megjelelve, kimondja a nagy és igaz szót, melyet
eddig kimondani senki sem merészelt az országházban. E feladat teljesítése is, mint sok más,
egy katholikus papra várakozott.^
Felette fontosak eme idézések mind az
általuk kimondott igazság, mind a bennük rejlő törekvés és célzás folytéin. Az el nem vitázható igazság az, hogy társadalmi életünknek tényleg igen
sajnos bajai és nyomorai vannak és azokat, ha
pusztulni nem akarunk, okvetlenül orvosolni kell.
A törekvést és célzást tisztán megjelelik: azon
óhajtás, hogy a vallás politikai rendszerünket átlengje; azon rosszaléis, hogy államunk oly jogéillamnak tekinti magéit, mely a felekezet nélküliség elvén alapszik; azon öröm, hogy emez államot meglevő fogyatkozásaira egy kath. pap figyelmezteti, egyszersmind megjelelvén azon gyógyszert , mely egyedül képes itt megmentést
nyújtani.
Midőn tehát a fennforgó bajok megjeleltetnek, azoknak közvetlen és közelfekvő forrásai
egy óriási ugrással mellőztetnek és az egész bűn
a legtávolabb, • legutolsó okra, a modern, a hitfelekezet nélküli jogállamra hárittatik, mely ellen

az egész támadás éle fordíttatik azért, hogy eltöröltessék és helyébe a pápai hűbér állam rendszere
tétessék, mely egyedül képes, a népeket boldogítani és minden kihágástól megóvni.
Akaratlanul visszasietünk a múltba, példák
után nézni, melyek minket meggyőzzenek, hogy
akkor, midőn a reformatiói elvek még nem léteztek és az azokból kifejlődött modern államról
még álmodni sem lehetett: jobb, erényesebb, boldogítóbb társadalmi viszonyok léteztek-e, mint ma r
Hazánk történelmét tekintve, elménk véletlenül megakad Il-ik Endre uralkodási időszakán.
Palesztinából, vallásos érzelmeinek megnyugtatására viselt szent hadjárata után, hazaérve, 1218ban ezt írja Honorius pápának: ^Midőn Magyarországba visszatértünk, úgy találtuk, hogy az egyháziak és világiak oly gonoszságra vetemedtek,
melyek minden képzeletet felülmúlnak. Az ország
összes kincseit eltékozolva találtuk, úgy hogy
még azon adósságok le. óvására sem vagyunk
képesek, melyeket útközben kénytelenítettünk tenni
s hogy tizenöt év sem elégséges, országunkat
régi jobb állapotába visszahelyezni/ És a király,
ki e panaszokra fakadt, dacára annak, hogy a
törvényt már senki sem tisztelte, hogy a kincstárt kirabolták, hogy a nép az adószedőktől rettenetesen zsaroltatott, mégis kénytelen volt népét uj adóval terhelni. Hogy mily zilált viszonyok uralkodtak akkor, ki lehet venni abból:
>> Miszerint több főispán a királyi várjövédelmeket elsajátította s a szomszéd tartományokba
menekült velők.
Jakab, váci püspök, miután
jövedelmeit s a püspöki szék jószágait lakmározásokra és részegeskedésre vesztegette, clerusának fosztogatásához látott, az ellenállókat a keresztyén egyházból kiátkozta, sőt néhányat közülök agyba-főbe veretett részeg béresei által.
Péter, zágrábi püspök, kiről Honorius pápa mint
gyilkosról és gyujtogatóról tesz említést, gonoszságot gonoszságra halmozott püspöki székén.
Az adószedő izmaeliták, kivált az erőszakos pénzváltás alkalmával törvénytelen kárba ejtették a
népet, s ez még azáltal vélt magán segíthetni,
hogy a tisztviselőket m e g ö l t e /
De ne bántsunk egyes concret eseteket; a
történelem úgyis arra tanít, hogy a társadalmi
előforduló ethikai bajok azonosok az emberiség
physikai életében feltünedező betegsé gekkel; ren-

des viszonyok között szórványosak; rendkívüli
körülményekben járványosak. Nézzük inkább, mielőtt pálcát törnénk a modern jogállam felett, —
az elveket és nézeteket, melyeknek a katholicismus és a protestantismus az államra vonatkozólag hódoltak és hódolnak még ma is. Igy lc^biz
tosabban tisztába jövünk azon kérdéssel: J\Li kívánatosabb, kath. állam-e, a mint Róma azt kívánja; avagy hitfelekezet nélküli jogállam, a milyet
a protestantismus pártol ?
H o g y válaszunk kétes ne legyen, kénytelenek vagyunk egy kis történelmi kirándulást tenni
azon időbe, hol ama elvek, leghevesebb harcba
bonyolodva egymással, ellentétes alakúkra nézve
mindinkább kifejlettek. Ezen időszak terjed 1555tól 1648-ig, az ágostai békétől a vestphaliai békekötésig. — A 16-ik század első két harmadában az államok általában odatörekedtek, hogy
közös egyházi fejők hatalma alól szabaduljanak,
sőt hogy tőle egészen elválhassanak. Magában a
Vatikánban a gúnyolódás napi renden volt ama
elvek felett, melyeken a hierarchia nyugodott.
Azonban 1589 óta a helyzet más alakot öltött.
Róma uj életre kelt v o l t ; az államok ennek folytán vallási színezetet nyertek, a kath. úgy mint
a protestánsok. Most a háborúk a vallás nevében
viseltetnek és hódításokat tesznek. Mindkét táborban a theologusok soha nem látott hatalmat
és tekintélyt nyernek. Ülnek a fejedelmi tanácsokban ; fejtegetik a politikai kérdéseket a szószékeken, uralkodnak az iskolákban és a gyónásnál
beavattatván a lelkek titkaiba, legtöbbnyire döntő
befolyást gyakorolnak a társadalmi élet minden
mozzanataira. Nem tagadhatni, a katholikusoknál
azon eszmék és intézmények, melyek a kedélyek
vezetésére és fegyelembentartására vonatkoztak,
célszerűbben voltak kifejtve. Gyóntatóatya nélkül senkisem élhetett. A papság, mint a hierarchia
harcosai, szigorú subordinatió által összetartott
testületet képez, mely egy elv nyomán működik
és fejők, a pápa, vallási szempontból foganatba
vett vállalatai által a világot szünetnélküli izgaO
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tottságban tartván, lassanként visszanyeri a 11-ik
és 12-ik század tekintélyét és a valh'ispolitikai theoria újra applikáltatik az államokra.
Róma a theoriát úgy tudja megkedveltetni,
hogy azt különösen a monarchikus és aristokratikus államformákra nézve kedvezőnek tünteti fel

jezsuitái által s így Olasz- és Spanyolországban
győz és Némethonban is hódítva előnyomul. Azonban csakhamar érvényre emelkedik Bellarmin tana,
ki a világi hatalmat összehasonlítja az emberi
testtel, a pápai hatalmat az emberi lélekkel s így
az egyház számára ugyanazon hatalmat igényeli
az állam felett, melylyel a lélek a test felett
bir. Felfrisíttetett aquinoi T a m á s eme mondata :
>Potestas secularis subditur spirituális sicut corpus
animae€
D e a tan nem vitetik keresztül következetesen. A jezsuiták elég rugékonyak, hogy
minden körülményekhez alkalmazkodhassanak. Rö
vid idő alatt hirdetik, hogy a fejedelmi hatalom
a néptől származik és a p á p a mindenhatósága
most a nép suveránitásával egy rendszerbe foglaltatik. Bellarmin ezen eljárást tudományilag igazolni törekszik. Úgy vélekedik, hogy miután Isten
a világi hatalmat kizárólagosan senkire sem bizta,
úgy következik, hogy a néptömegre bizta azt és
így a világi hatalom a nép kezébe van letéve,
mely azt majd egyes emberre, majd többekre ruházhatja ; sőt j o g a van, a hatalom formáit megváltoztatni. E g y a gyóntató atyák számára kiadott utasításban ez áll: Rex potest per rempublicam privari ob tyrannidem et si non faciat officium
suum et cum est aliqua causa justa, et eligi potest alius a majoré parte populi.* — Mariana
különös előszeretettel tárgyalja a népfenség eszméjét és azt habozás nélkül a nép előnyére
és a fejedelmek hátrányára dönti el. Szerinte a
fejedelem nemcsak letehető, hanem megölhető is,
jelesül akkor, ha a vallást megsérti. E tanokat az
egyházi szónokok aztán hirdették a templomokban. Boucher János Párizsban 1594. évben megjelent prédikációban például ezen passus fordul
elő : ^ La difference du prestre et du roi nous
eclaircit cette matiere, le prestre estant de dieu
seul, ce qui ne se peut dire du roi. Car si tous
les rois estoient morts, les peuples s'en pourroient bien fairé d'autres: mais s'il n y avoit plus
aucun prestre, il faudroit que Jesus Christ vinst
en personne pour en fairé de nouveaux.* (magyarul: A pap és király közti különbség a dolgot
világossá teszi, a pap ugyanis magától istentől
az, a királyról pedig ez nem mondható. Mert ha
a királyok mind meghalnának, a népek másokat
tehetnének helyettük • ámde ha pap többé nem
léteznék, Jézus Krisztusnak személyesen el kellene
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jönnie, hogy ujakat tegyen.) Látni való, hogy a
kath. egyház a fejedelmi jogokkal és a népfenséggel, az aristokratikus és a demokratikus elvekkel veszedelmes játékot űz egyetlen egy cél
k e d v é é r t : az egyház mindenhatóságának érdekében. Itt e cél minden eszközt szentesít; ha kívántatik, rábírja a fejedelmeket szigorú kíméletlen
eljárásra népei ellen; ha érdeke követeli fanatizálja a népeket uralkodói ellen. így halt meg
III. Henrik király Clement Jakab dömés- és IV.
Henrik Ravaillac Ferenc barát keze által.
Világos, hogy felvetett kérdésünk első felére
a felsoroltak után minden objectivitás mellett
kénytelenek vagyunk kijelenteni, hogy mi nem
óhajtunk vallásos szellemű államot a római
kúria
értelmében; mert sem a fejedelmek állását, sem
a népek jogait, egyszóval az államok törvényeit
általa biztosítva nem hisszük.
Maradjunk mi ezentúl is az idevágó protestáns elv mellett, mely a róm. kath. tannal szemben azt vallja, hogy a világi fejedelemség is isteni jogon alapul. Maga az Isten ad a nemzeteknek fejedelmeket, önmagának tartván fel azoknak
felmagasztaltatását vagy lealacsonyítását; egyedül
ő az, ki a hatalmat valakire ruházza vagy valakitől
elveszi. Nem jön ugyan többé le az égből, hogy
ujjával megjelelje azokat, kik az uralkodásra hivatvák,
hanem gondviselése által léteznek minden országban törvények és rendszabályok, melyeknél fogva
a fejedelem és fenhatóság kormányoz, és eme
rendszabályok és törvények Isten által a n é p b e
plántált geniusból keletkeznek. Ha tehát valaki e
törvények alapján az uralkodói hatalommal felruháztatott, az épen annyit tesz, mintha Isten szava
mondaná: Ez a ti királyotok, ez a ti kormányotok ! Ennek folytán kötelezve érzi magát a protestáns fejedelmének még akkor is a törvények
által követelt tiszteletet megadni ha az feltűnő
gyarlóságokban szenved, csak egyet tartván fenn
magának
vallásos mego
J; lelkiismereti szabadságot
o
o
győződése tekintetében. Ezt teszi a protestáns
ember annál inkább, mert először senkisem tökéletes a halandók között, és másodszor, a lélek
vallásos érzelmei felett jogosan senkisem Ítélhet,
mint egyedül az Isten. Azért is kiemeli a vestphaliai békekötés, hogy azon körülmény, hogy az
ország lakói protestánsok, a fejedelem pedig
katholicus, a polgári viszonyokra semmi befo-

lyással nem bir; csak vallási tekintetben az alattvalók függetlenek a máshitű fejedelem akaratától.
Ime itt rejlik a modern, felekezetnélküli állam elve,
mely a szentírás szavaival így hangzik :
Adjátok
meg Istennek, a mi az Istené, és a császárnak a
mi a császáré f vagy pedig Pál apostol intése
szerint (Róm. XIII. i — 2.) >;Omnis anvma potestatibus sublimioribus subdita sít. lSTon est enim
potestas insi a Deo: quae aulem sünt, a J)eo
ordinatae sunt.€
Mi tehát mint vallásunk szolgái
c> nem az állami
hatalom feletti uralkodásra törekedünk, hanem
közvetítők akarunk lenni az állam-hatalom és az
alattvalók szivei között, mind a két tényezőt
egyaránt intve, h o g y : (I. Ján. II. 17.) >yA világ
elmúlik, és az ö kívánsága is; a ki pedig az Istennek akaratját cselekszi, örökké megmarad.<(
Bierbrunner

Gusztáv.

ISKOLAÜGY.
A prot. nőnevelésről.
— Észrevételek Cinke J. röpiratára. —

II.
A „Kiáltó szó* második cikke a klérus taktikáját
fejtegeti igen helyesen s rámutat, hogy az most saját
fegyvereinkkel, az iskolákkal akar megverni minket protestánsokat, a nőnevelés számára állított és allitandó
fényesen berendezett zárdákkal. Tökéletesen igaza van.
Igen jól tudja a klérus, hogy a protestantísmus az iskolákat tekinti élete alapfeltételének s ezekkel akar most
hatással lenni a szülőkre. Tehát Komarom, Eperjes,
Miskolc, Ujhely, Sárospatak egyenként lattatnak el bőkezűen berendezett leánynöveldékkel. Csak nem rég
nyílt meg egy zarda Szepes-Olasziban is. Mi pedig
protestánsok vakon előmozdítjuk a klérus tendentiajat,
mely nem lehet más, minthogy a női lelkeket, a kik
jövőben anyákká lesznek, saját céljaihoz képest megfelelőg alakítsa.
Önkéntelen eszünkbe jut Oroszország taktikája a
nőnevelésben. '"')
Az első közintézetet a nőnevelésre II. Katalin
alapított 1764-ben a „Feltámadáshoz* címzett zarda
épületében a Néva partján. Ezen időtől kezdve, a mai
napig, minden uralkodó kiváló gondjává tette a leánynevelést. Bőkezűségre nézve páratlan, amit úgy II.
Katalin, mint utódai tettek. Ezen intézetben 500 növendék vétetett föl bentlakásra és ott neveitett 6 éves koratói 18 éves koráig. Ezen 500 növendék 12 éven
*) A nőlcépzés hazánkban

Molnár Aladár.

Budapest, I87Ó.

keresztül ingyen ellátást és kiképeztetést nyert, ezen
felül kilépésekor, minden nemesi származású növendék
2000, polgári származású ioo rubelt kapott. Második
Katalin kezdeményezését nagy mérvben folytatta I. Pál
özvegye, Mária Eeodorowna. Az általa még életében
létesített intézetekre s hasonlók állítására végrendeletileg roppant vagyont hagyott, melynek jövedelméből
25 leánynevelő intézet dotaltatik s ezen felül 43—50
ezer rubel fordíttatik évenként, az ujabban állított női
gimnáziumok költségeinek pótlására. Es mily népességűek ezek! Sz. Péterváron a hat teljes női gimnázium
3000 tanulóval, Moszkvában a négy teljes női gimnázium 1400 tanulóval és a többi 15 intézetben 7000—
7500 növendék. így az összes 25 intézetben körülbelül 12.000 leány tanul. Egy-egy intézet 25.000 rubelbe
kerül. És mily gond van fordítva az iskolai ünnepélyekre ! Azok egyszersmind udvari ünnepélyek is. Ha
csak lehet, — különösen a császárné, — személyesen
vesznek részt az iskolák ünnepélyein s a hova el nem
mehetnek, táviratilag fejezik ki részvétüket és örömüket. J
S mi következik ebből ? Hogy a cárné s az uralkodó családnak ilyen tevékeny gondozása mellett, a női
intézetek már is erős tényezőivé váltak, — főleg a tatár,
osztyák, vogul, német és lengyel határvidéken az orosz
szellem, orosz míveltség terjesztésének.
Hat abból mi következik nagyon természetesen,
hogy a klérus olyan dúsan látja el a zárdákat s oly
annyira olcsó iskoláztatást teremt? Az, hogy a jövedelmes érsekek s püspökök ilyetén pártfogása által a női
intézetek már is erős tényezőivé váltak a protestáns
vidékeken a katholikus szellem és míveltség terjesztésének.
Szomorú dolog ez, de még szomorúbb az, hogy
ezzel szemben mi tétlenül, mozdúlatlanúl ülünk s ha
akad is egy ember, ki szavát fölemeli, ki föl akar rázni
aluszékonysagunkból, — mint a milyen volt a „Protestánsok ébredjetek* című cikk írója, nem felelünk rá,
agyonhallgatjuk, ideális, kivihetetlen dolgokra törekvő
embernek tartjuk azt.
III.
Nagyon figyelemreméltó a harmadik cikk, melyben szerző közvetlen tapasztalatok alapján, lélektanilag
azt fejtegeti, mily vétkes dolog, hogy protestáns leányok
zárdaban növelteinek.
A zárdai nevelésre vonatkozólag én az igen tisztelt szerző úr sorait következőkkel egészítem ki :
Midőn a miskolci zárda 1878. októberében megnyittatott, egyelőre azt gondoltuk, úgy voltunk értesülve, hogy az egy 6 osztályú, teljesen berendezett
elemi leányiskola leend, a milyenre Miskolcon szükség
volt és még mindég szükség van. Ide tehát a róm.
katholikus gyermekek járnak. De nemsokára hallottuk,
hogy e 6 osztályon felül egy felsőbb tanfolyam is nyittatott az emeleten, hol 2 frt. (ma 4 frt.) havi díj mellett
neveltetnek a gyermekek. (Az elemi osztályokban 1 frt.

évi tandíj van). Erről már azt gondoltam, hogy egészen felsőbb tanfolyam lesz, de csakhamar értesültem,
hogy itt is vannak 8—9 éves leánykák. Tehát egyik
elemi iskola a másik felett. S miért történik ez ? Mert
az alsóbb elemi osztályokban a nép minden rétegéből,
mindenféle vallás képviselve lévén, némely szülő nem
örömest bocsátja gyermekét ilyen vegyes társaságba.
Nem hiba-e ez a nevelésben ? Lehetne-e egy iskolának
szentebb hivatása, mint illő érintkezésbe hozni azokat a
különböző osztályú gyermekeket ? Arra való a tanitó,
vagy tanitónő, hogy a két osztály között a szigorú
fegyelem és szeretet elve által, minden illetlenséget eltávolítson. Mily hatással van a vagyonosabb szülő
gyermekére a szegény, de szorgalmas gyermek, azt
mindenki tudja, ki az ilyeneket figyelemmel kisérte.
Krisztus azt mondta: „bocsássátok hozzám a kisdedeket!® Minden gyermeket karjaiba fogott ő ; minden
gyermeket szeret és vezet az ő isteni lelke.
E hibán kívül, egy sokkal nagyobb, nevelési hiba
következik. Nem említve az olcsósága miatt valamely
iskola túlnépesedését, — mely mindenesetre kártékony
az egészségre, akadály a tanitas sikerére, — vegyük a
dolog erkölcsi oldalat. Akármennyire közönyös a mi
szellemdús korunk a vallás iránt, mégis főszerepet játszik az ma is a társadalomban, kezdve a kereszteléstől
a hant utolsó kapa földjéig. Hol van a vallás eszméje
oly magasra helyezve, — habár legtöbbször külsőségekben — mint a róm. kath. egyházban ? Most mar a
zárdában összejő róm. katholikus, gör. katholikus, refor*
mátus, evangelikus és nagy számú izraelita. Tessék
e felett komolyan gondolkodni. A protestáns, izraelita
növendék a maga családi körében, dc mar előbb látogatott, saját felekezetű iskolajában is a maga vallásos
tanaiban, a maga vallásos légkörében neveltetik. Itt a
zárdában kész az ellenmondás a gyermek lelkében. Hol
van itt megoldva egy iskolának feladata a vallásos, erkölcsi nevelésre nézve ? A prot. nevelő-intézetekben ez
ellenmondásnak nincs helye a prot. szabadelvűségénél
fogva, míg a zárdákban attól az egységes hitelvtől, —
melyen nyugszik Péter székétől le az egyes falusi parochiáig az egész egyház, nem lehet eltérni, anélkül, hogy
azon rés ne ejtetett volna. Ha pedig megmarad annál
szigorúan, amint meg kell maradnia, kész a másfelekezetű gyermekek lelkében a botránkozás. Mily roppant
hatással van az érező gyermek lelkére, ha csak egyszer
hallja is ama megkövesült dogmát: »egyedül a róm.
kath. vallás üdvözít !€ Hát az ő nem róm. katholikus
édes atyja és anyja, kedves testvérei, hiába emelkednek
Istenhez, hiába a hit, szeretet, bizalom ; hiába az üdvözítő benső tisztelete, példainak igaz követése ?! Hasztalan
a jóság, az igazság, a becsület, a kegyes vallásosság,
szorgalom, mihelyt a hívő szerencsétlenségére nem a
róm. kath. vallásban született és neveltetett. Es ilyen
botránkoztató dogma, hány van azoknak az ájtatoskodó
tisztelendő nővéreknek, de magának a vallást tanítani
bejáró úgy nevezett gyóntató atya ajakán ! ? Jaj a bot-

zött „két év 4 alatt, ezen egyetlen főgymnasiumát, a ja
vaslat követelései szerint felszerelni és átalakítani. 4 Ez
volt az elhallgatott állítás. Lássuk a kifogásolt számítást.
Szerintem azon íőgymnasiumban 33, Molnár Aladár szerint előbb 9, majd 24 tanár lenne szükséges.
Vegyük a nagyobb számot alapul, mert az is tarthatatlan.
O ugyanis úgy hozza ki a 24 számot, hogy azon főgymnasium tanulóinak mult évi létszámáról egyszerűen
kijelenti, hogy „azt talán állandónak venni még sem
lehet. 4 Szép számítási alap a „talán 4 s még szebb az
Tóth Pál,
a miskolci prot. leánynövelde igazgatója.
által, hogy ő ezzel beérve, ismét elhallgatja az általam
jelzett biztos jövőt, t. i. hogy a vidéki apróbb gymnáViszonválasz.
siumok elhullván, azok növendékeinek egy bizonyos
Budapestről távollétem miatt mostan felelhetek, t. hányada ismét a debreceni tanulók létszámát fogja nöMolnár Aladár úrnak hozzám intézett azon valaszára, velni. És mcgis a 168 tanulót számlált i-ső osztály ré.
melynek mar kezdete is olyasmit cáfol, mit én nem szére — bár szerinte egy osztályban 40-nél, a miniszteri
állítottam. Nem kerestem én, hogy „a képviselőház tan- javaslat szerint pedig 50-nél több tanuló nem lehet —
ügyi bizottságának tanácskozásairól a lapok számára nem mint én, négy, hanem három parallel osztályt számít.
szerkesztett s azok által közölt tudósítások 4 kitől szár. Es mind ezt csak azért, hogy egygyel fogyván az oszmaztak ? hanem vizsgáltam azt, hogy az ezen lapban tályok száma, aránylag kevesbbedjék a tanároknak létmegjelent s engemet felszólalásra késztetett „ismertetés száma is.
kitől eredhetett? 4 Erről azonban a válasz hallgat. *)
De szerinte nem kell 33 tanár azért sem, „mert
Elmondja azonban e helyett a bizottsági tanács- bár a tanárok heti 18 óránál többre nem kötelezhetők
kozásokra vonatkozó házszabályt, itt is csak azt hallgatva ugyan, de egész 25 óráig vállalkozhatnak, a miért mélel, mi a dologra főként tartozik, hogy a bizottságok tányos pótlékdíjban részesíthetők. 4 Legyen meggyőződve
tárgyalásain megjelenni jogosult képviselőknek, ha nem t. Molnár Aladár úr, hogy mint felekezetünk tagjai- és
tagjai azon bizottságnak, szólási joguk nincs.
egyházainál, úgy énnálam sem hiányzik az óhaj és akaPedig én ottan éppen azért nem jelentem meg i rat, azon célt apránként elérni, a mit ő kényszer utján
mert szólási jogom nem levén, nem lehetett reám vonzó ; rögtönözni akar, nem kérdve és nézve, hogy jelen viszo.
erejű, őt hallgatni akkor, mikor a bizottságnak egy hit- nyaink között, lehető-e, vagy lehetetlen ?
sorsosaink közül levő tekintélyes tagja őt, végzetteljes f
Nem attól félünk mi, hogy ha kellő dijjazást adha.
javaslatainak beadása- s átviteléről lebeszélni nem birván, tunk, nem kapunk alkalmas tanárokat, 33-at is ; de a
a tárgyalásokon szintén meg sem jelent, mert szerinte szegénység a b a j ! Hol pedig nincs, onnan éppen úgy
is, azon javaslat, tanügyi önkormányzatunkat illetőleg nem lehet, a 18—25 óráig vállalkozóknak „méltányos
rosszabb, mintsem annak részletes tárgyalásába beleme- pótlékdijt 4 fizetni, mint uj és rendes tanár részére fizehetett volna. No de ő ezt is tudta csak elhallgatta!
tést adni. Ha pedig pénz volna, akkor én inkább kellő
így hát feljogosít engemet is arra, hogy én meg számú tanárt állítanék, s minden tanárnak azon 7 óráját
az ő válaszának azon megjegyzéseit hallgassam el, me- akár magán munkálkodásra, akár egyes, meghatározott
lyek kicsinylő lenézéssel vannak hozzám intézve, illetőleg számú növendékeinek adható magánórákra hagynám fel ;
rólam elmondva ^ melyek ő tőle jöve, engemet nem mert mig ez tanár- és növendékekre előnyösebb, másrészt
sértenek. . . de őt jellemzik.
fennmaradna azon óráknak adása vagy nem adására voAzt mondja továbbá Molnár Aladár ur, hogyha a natkozólag, még az illető tanárnak, teljes elhatározási
bizottsági tárgyalásokon megjelenek „megismertem volna szabadsága is.
a tárgyat annyira, hogy több téves állítástól megkímélAfelett meg éppen megütközik Molnár Aladár úr,
tem volna a közönséget. 4 Ezt ő állította: de a bizo- hogy én még a vallástanitási 32 órára is, két tanárt szányítást ismét elhallgatta. Nem „több, 4 hanem csak egy mítok akkor, mikor sem ő, sem a törvényjavaslat nem
állításomat igyekszik ő megcáfolni, ezt is az ő sajátsá- kíván erre „még csak képesített tanárt sem. 4 Mar bocságos modorában, úgy hogy az állítást magát, mint meg. nat ! . . . az ön »keresztyéni kegyessége4 érezhet ekként,
cáfolhatatlant, elhallgatván, csakis az általam idézett de szerintem, azon debreceni ref. főgymnasiumban, mepéldát kifogásolja.
lyet a felekezet tart fenn ; annak a felekezetnek elenEn ugyanis azt allitottam : „ha azon törvényjavaslat gedhetetlen maga iránti kötelessége, hogy első sorban
törvényerőre emelkedik, még a debreceni főgymnasiumot ügyeljen arra, hogy hit- és erkölcstana oly tanárok által
fenntartó tiszántúli legnépesebb és leggazdagabb egy- tanittassék, kik még a rendes tanárok sorában is, minházkerület sem leend képes, az azon javaslatban kitű- den tekintetben az elsők közt legyenek, s így a tanítványok előtt, kellő tiszteletben álljanak. Én legalább soha*) E z l 'gy hangzik, mintha a Prot. lap nem is tartoznék a lapok
sem fogadom el, hogy a vallás tanítás saját intézeteinkközé. Ez ellen lehetetlen föl nem s z ó l a l n o m .
Szerk.
ránkozónak, de százszor jajabb a botránkoztatónak.
Hogy pedig a zárda ilyen botránkozások fészke, az
igaz ; protestánsokra nézve azt kétségbevonni nem lehet.
Ám legyenek katholikus leánynevelő intézetek, de azok
legyenek nyilvanosak, melyek a gyermeket nem szakítják ki a család kebeléből, melyek nem nevelnek képmutató, kedélytelen, makacs érzelmeit titkosan ápoló
leányokat, de igaz, őszinte, kedélyes, nőies, gyengéd
érzésű, szerelmüket őszintén bevalló derék nőket.

ben is oly mellék tantárgy gyá degradáltassék, mint ő
akarni látszik. Ez lehet az én egyéni nézetem, de
szeretem hinni, hogy a felekezet tagjainak nagy többsége, — még a vallás iránti közöny mai korszakában
js> — így érez és ekként gondolkozik.
Végül azt mondja, hogy másik tévedés számításomban az, „hogy rendkívüli tantárgyak tanítására is
veszek számításba tanárt, pedig a javaslat azon tantárgyaknak még tanítására sem kötelezi a felekezeteket.*
ítéljen bár ki! nem Molnár Aladár úrról áll-é itten az,
a mit ő rólam irt? — vagy is, nem ő számit-é azoknak hiszékenységére, kik szerinte „a bizottság munkálatát még nem ismerik?* Hiszen azon melléktantárgyak
e következők: i., valamely hazai nyelv; 2., angol,
francia és olasz nyelv; 3. rajz és gyorsírás; 4. műének.
— Ki képzelheti úgy, ő rajta kívül, a debreceni főgymnasiumot, hogy abban isteni tiszteletünknek egyik főalkatrésze, az éneklés, mint műéneklés is ne tanittassék ?
Ki nem botránkoznék meg azon, ha a szülők, az arra
képes gyermekeiket ottan a rajzra, vagy az angol és
francia nyelv bármelyikére tanár nem léte miatt, nem
taníttathatnák? Most is vannak ezen tantárgyak tanítására tanáraink s szükséges, hogy jövőre is legyenek.
íme, t. olvasó, én a Molnár Aladár úr válaszával
nem ugy bántam, mint ő az én felszólamlásommal. En
nem válogattam tételei közt, hanem végig mentem minden állításain; s igyekeztem feltüntetni, miként akarja
ő bebizonyítani, hogy Debrecenben nem 33, hanem 24
tanár kellene. Bizony ő az, ki ugy ezen nem „téves*,
hanem szántszándékos állításai- és számításából, mint
tanügyi önkormányzatunkat fenyegető javaslatának »régi
marott*-jától „megkímélhette volna a közönséget.*
Kiss

Albert.

talaján nő, s színnel és szépséggel emelkedik fentszárnyalásra.*
Ezen mystiko-ask etikus törekvések láthatólag bizonyítják ugyan, hogy a Brahmo-Szamads reform nem
pusztán mívelődési és felvilágosodási mozgalom, hanem
sokkal inkább a vallásos kedély mélységéből származott,
de egyszersmind azt is érthetőleg mutatják, hogy Szen
mily veszélyes mellékútra kezdi vezetni barátait. Hogy
ezen irány viszássága ujabban felismertetett, bizonyítja
a ,Brahmo Public Opinion**) egy cikke — 1878. nov.
28-ról — ezen felirattal : „A mysticismus és az igaz
kegyesség.* Cikkiró a többek közt igy szól: „A kegyesség, a mysticismus betegség, egy beteges ingerlékenység, melyet a túlfeszített képzelő tehetség idéz elő, s melyre
az áhítatos érzelmek korlátlan és idétlen uralma vezet
j néha. Ezen beteges érzékenység különböző módon nyilatkozik. Először határozott előszeretetet mutat a képek
és ábrándok iránt, a tények mellőztével, a lélek szokásszerű borzalmat árul el minden tényleges vagy gyakorlati iránt, és egy képzelt világ szépségein édeleg. A
második és egykorú hatása a valódi élet, a férfias és
méltó lét utáni küzdelem kötelességeinek kicsinylése.
Mindebből önként következik a jellemnek szerencsétlen
' anomaliája. A mystikusnak bizonyos értelemben soha
sincs szabad ideje. Folytonosan a képek világában mozog. kilőtte visio tolong visióra. Szótlan és néma, mert
örömeinek bensősége igen nagy. Csudálatos összhangot
fedez fel ott, hol közönséges emberek több ellenmondásra akadnak, mély értelmet talál ott, hova a közönséges értelemmel biró emberek balga bizonytalansággal
tekintenek. Nála nem az ész a biró az igaz felett, hanem
a képzelet. A mi a fantáziának tetszik, azt igazságnak
veszi és csakhamar hitcikké avatja. Ez elfogadtatván
más ábrándokat szül s lassanként körülfonja a lelket a
theoriák, eszmék, fogalmak, képek egész hálózatával.

A beteges lelkiállapot e példái nem ritkák, és
pedig még az oly embereknél sem, a kik nem vallásosak. Ki hinné, hogy Comte, a positivisták főpapja is,
e beteges érzékenység egy áldozata lőn. Ugy látszik,
hogy ő is a későbbi időben, fantastikus osztályzatokat
A Brahmo Szamads legújabb története
hiteles igazságokul, egyéni érzelmeket az általános köIndiában.
telesség parancsaiul fogadott el . . . A visnuiták kiváló
(Folytatás).
értelemben India papjai, ők a mysticismusnak majdnem
De mint áll a dolog az erkölcsi tisztasággal ? Nin- tudományos határozottságot adtak. Ez mutatkozik iscsen erkölcsiség a Bhaktiban ? Nincs. A valódi Bhakti j teni tiszteletük öt módozatában : S.zanta, vagy az Isten
túl van a moralitás és immoralitás határain. Az erkölcsi tisztelése a békés lélek nyugalmával, Dciszyn, vagy az
tisztaság alapjának előbb biztosítva kell lennie, mielőtt Istennek, mint Úrnak tisztelése, Batsalya, vagy az Isa Bhaktit meg lehet kezdeni. Minden bűnt előbb el kell tennek, mint gyermeknek tisztelése, Szakhya, az Istentávoztatni, és azután lehet csak megkezdeni a Bhakti nek, mint egy barátnak és Madhura, vagy az Istennek
mívelését ; egy kép körvonalai lehetnek jók és helyesek, mint egy szerető kedvesnek tisztelése. A második,
de magukban véve kemények, szárazak és tökéletlenek ; harmadik és ötödik mód a legjobban kifejlődve van a
csak ha meleg színekkel kitöltetnek, lesznek élők, sze- visnuitáknál. Ezek bálvány-imádók és így mystikus hilídek s bájolók; épen így egy ember jelleme is lehet tüknek kézzel foghatóbb alakot adhattak. Vannak emjó és tiszta, de egyszersmind kemény . és rideg ; csak berek, kik a betű szigorával teljesítik bálványuk iránt
ha a szeretet, gyöngédség és béke szépségével van
ékesítve, leszen a jellem teljessé. A Bhakti a szentség
*) Szen elleneinek organuma.

TARCA.

egy szolgáló kötelességeit, főznek neki, ágyat csinálnak stb., míg mások a Balakrischnát, vagy az isten- j
gyermeket, az elragadtatott szülők bárgyú gyöngédségével tisztelik. De legtöbb bajt okozott az utolsó
osztály. Ennél a férfiak női ruhába bújtak, hogy mint
menyasszonyok várhassák a vőlegényt, sírva, kiáltozva
és epedve a szerencsétlen szeretők minden fájdalmával
Igen, ez még nemi kihágásokra is vezetett . . .
Ez a mysticismus, és óvjuk India theistáit ezen
lelki betegségtől. A valódi kegyesség, mint Martineau
mondja, a hit és élet, a munka és bizalom összekötésében áll. Bensőleg a meggyőződés mélységében, a törekvés tisztaságában és magasztosságában áll, külsőleg
egy istentfélő- és tisztelő élet komolyságában. Szereti
az Istent, de törekszik is járni az Úrnak félelmében.
. . . Ily kegyességre van szüksége a mi népünknek.
A mystikus esztelenségből elég volt már nálunk. Arra
kell tanítanunk a férfiakat és a nőket, hogy a kegyesség
azon szépség és kedvesség, mely az egészségből származik, és nem a betegség utálatossága, s hogy az ember szabad legyen, nem kell az észt az érzelmeknek
feláldozni, hanem ezeket egyesíteni kell egy hit- és
munkateljes életben.*
Legyen elég ennyi, annak megmutatására, mily
veszélyes a mystikus hajlam az indiai lelki életre,
s annak felderítésére, mily aggodalmas helyzetbe jutott
Szen mysticismusával.
2. A szakadás a Brahmo-SzamadsJ>an.— 1878. aug.
havában történt, hogy Indiában s reá nemsokára Angliaban is a Brahmo-Szamads tagjait és barátait a legmélyebb izgattottságba hozta azon hír, hogy házasság van
készülőben Szen leánya és a kuts-behari fiatal Maharadschah közt. Ez utóbbi még nem volt 16, a leány
még nem 14 éves : így e tervezett egybekelés gyermekházasság volt; és pedig épen Szen és barátai
voltak azok, kik már évek óta komoly, valóságos keresztes hadjáratot folytattak a gyermekházasság ellen,
épen ebben mutattaták fel az egyik legnagyobb bajt,
a mely miatt az indus nép sülyed, hanyatlik ; bizonyítványokat szereztek benszülött és európai orvosoktól, kik
mind ezen erkölcstelenség ellen nyilatkoztak s panaszkép hozták fel ennek szomorú következményeit mind
morális mind physikai tekintetben, s végül a Brahmoházasokra nézve egy különös törvényt is eszközöltek ki a
kormánytól, mely a férfiúnál 16, a nőnél 14 évet határozott meg, mint a házasságképes kor minimumát, s még ,
ezen kor is igen alacsonynak tekintetett a brahmoisták
körében. A fent jelzett pár tehát sem az angol, sem a
brahmoisták rítusa szerint nem kelhetett egybe, hanem '
csak a pogány szokás alapján. Ezen felül még a fiatal
herceg nem is brahmoista volt, hanem pogány. így ezen
házassági terv a brahmoegyház alaptanait támadta meg.
Azért épen nem csuda, hogy ennek hire mind Indiában,
mind Angliában a bámulat és boszankodás viharát keltette fel, és minden félőt jöttek a komoly intések, hogy e házassági szándékkal felhagyjanak. Erre feleletül megjelent a

Mozoomdar — Szen barátja és a Brahmo-Szamads második titkára által kiadott Indián Mirror-ban az eljegyzés kihirdetése. E lap ugy tünteté fel, dicsőítve ezen
házasságot, mint roppant nagy haladást Indiának társadalmi történetében: im egy fejedelem, Bengalia egyik
legrégibb nemzetségének sarja felül emelkedik rangon és
kaszton, s igy megtörte az utat, melynek az ind-élet
örvendetes átalakulásához kell vezetnie. Igaz, sajnálni lehet, hogy a jegyespár nem idősebb, ámde az angol
kormánynak akarata, hogy a házasság megköttessék,
mielőtt a herceg további kiképzése végett Angliába
utazna.
A még kiskorú herceg mellett ugyanis a gyám- és
nevelői tisztet az angol kormány vette kezébe^ s ennek
kitűzött célja volt, egy mívelt indiai családdal kötendő
házassági szövetség által a herceget teljesen megnyerni
az európai míveltség számára. Több brahmoista család
atyjánál kérdést tettek e célból, de mind elutasító választ adtak, egyedül Szen volt, ki késznek nyilatkozott,
azon feltétel alatt, hogy a házassági egybekelés csak
néhány év múlva történjék meg. Végre abba is beleegyezett, hogy a menyegző még az angliai utazás előtt
ünnepeltessék, — de csak úgy, ha biztosítják arról,
hogy ez tényleg csak eljegyzés leend. Azzal is megelégedett, hogy a brahmoista egybekelési szertartás helyett
csak olyan igértetett meg neki, a melynél minden felötlő és bálványozási szokások mellőztetni fognának.
Ezzel tehát nem volt kizárva a házasságnak pogány
jellege, és különösen a monogamia nem volt biztosítva.
Ezen házasság hivatalos kihirdetése után a brahmoisták siettek azonnal megtenni a szükséges lépéseket.
Először is tiltakoztak Szennek egyes barátjai és tanítváványai Kalkuttában részint szóval, részint Írásban; ezek
Szennek közelebbi nyilatkozatára lettek utasítva, a mi
azonban elmaradt. Azután egy körirat küldetett ki a
tartományban levő 80 egylethez ; 65 helyről jött felelet
s ezek között csak kettő helyeselte a házasságot, 44
elitélte a legszigorúbb kifejezésekkel. Most tiltakozás
tiltakozásra jött részben még táviratilag is egyesek, testületek, tanulók, nőegyletektől, sőt még az összes hazai
sajtó is a Mirror kivételével, ugy tekinté Szennek ezen
lépését, mint eddigi elveinek feladását. A tiltakozások
mind a tárgyhoz méltó alakban vannak fogalmazva,
nyíltan kifejezik sajnálatukat, hogy egy ily ünnepelt
lelki vezérrel kell szembe szállaniok, és felsorolják mindazon erkölcsi és vallási okokat, melyek a házasság sőt
még az eljegyzés ellen is szólanak. Felhozzák, hogy
mily sértő világot fog vetni a Brahmoegyházra azon
tény, mely egy herceg kedvéért a legszentebb alapelvek
elárulását jelenti, hogy Szennek állásánál fogva az egyházban kötelessége feladni ezen szándékolt házassági szövetséget. Minden tiltakozás sikertelen maradt; Szen
mély hallgatásba burkolódzott, környezete kijelenté, hogy
nincs ideje a sok iratot átolvasni, még kevésbbé reájuk válaszolni.
A tiltakozó bizottmány Kalkuttában most egy nyíl-

vános gyűlést hívott össze s elég szerencsétlen volt e
célra oly helyiséget választani, a mely telett a felügyeletre Szennek ís befolyása volt, és ez azon kicsinyes fogással élt, hogy a légszeszcsövet lecsavartatta s így a
gyűlés egyszerre teljes sötétségben maradt. Erre természetesen némi zavargások támadtak, mi ürügy öt adott
Szen barátjainak arra, hogy az egész tiltakozási mozgalmat ugy tüntessék fel, mint a rendetlenségre izgatók,
deákok és az. utcai csőcselék machinatióját. Szen egyszersmind kinyilatkoztatta, hogy a Szamads nyilvános
közgyűlésének elrendelése egyedül őt illeti. Azután egy
ellengyűlést rendezett, melyre csak a szándékolt házasság pártolói hivattak meg, s ezek között olyanok is,
kik eddig Szennek ellenei voltak épen azért, mivel a
korai házasságot megtámadta. Itt könnyű volt helyeslő
nyilatkozatot nyerni. Az ellenpárt — körülbelül háromezer ember — most egy neutrális helyiségben gyűlt
össze. E gyűlésen nyugodtan kihallgattak a vádlók- és
védőket, végül Szennek eljárása túlnyomó többséggel
elitéltetett, és egy bizottmány neveztetett ki a Brahmo
Szamads érdekeinek védelmére.
Ez alatt közeledett a menyekző napja. Az egybekelés legközelebb Kalkuttában történt. Már a megelőző este differenciák merültek fel Szen és a brahminok
között, miután ez utóbbik oly szertartásokat is akartak
végezni, a melyeknél a többi jelvények mellett bálványképek is szerepelnek. Az angol kormány közvetítése
folytán a brahminok rábirattak, hogy a legsértőbb szertartásokat részben elhagyják, részben csak a menyaszszony és atyja távollétében vegyék elő. Egy másik megaláztatás azáltal érte Szent, hogy ő mint egy olyan, ki
kasztját elveszté, a mennyasszony ünnepélyes átadásának tisztét nem teljesítheté, hanem kénytelen volt ezt
testvérének átengedni.
Ha már a kalkuttai brahmo egyházban végzett
esketési szertartás is mélyen sérté a gyülekezet tagjait,
folytatása Kuts Behárban valósággal lázító volt a brahmoistákra nézve Itt teljes pompájában nyilatkozott az
indiai pogányság. Sikertelen maradt Szennek minden
tiltakozása, s végre ez már a parancsot is kiadta a
malha bepakolására, miután — mint mondá — leányát
visszavinni akarja Kalkuttába. Ekkor azonban tudtára
adták, hogy ha visszalépni akar, ugy mindenekelőtt köteles a kuts-behári államnak megtéríteni a menyekzői kiadásokat vagyis 150.000 rupist s ez a vagyontalan férfiura nézve lehetetlenség volt.
Kénytelen volt engedni, s valóban tragikus jelenet
lehetett, midőn a jelenlevő brahmoisták imáit túlharsogta a pogány sokaság zajos ujongása, s kábító kiáltozása : Ulú, Dholsz és Daksz !
(Folytatása következik.)

Gyurátz
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BELFÖLD.
A pestmegyei ev. papi értekezlet IX ik
gyűléséről.
Majdnem teljes számmal látogatott papi értekezleti gyűlésünk f. é. május 25. tartatott meg Budapesten
a fővárosi ev. egyház termében. Dobronyovszky Károly
elnök, következő beszéddel nyitá meg a gyűlést : »Tisztelt
értekezlet ! Szives örömmel üdvözlöm a t. testvéreket e 9-ik,
illetőleg e mai 2-dik rendkívüli értekezletünk alkalmával.
Rendkívülinek mondom, a mennyiben nem a rendes,
megszokott kerékvágásban jár egy idő óta conterentiánk,
de reménylem, hogy az igen tisztelt testvérek ismét a
régi kerékvágásba fogják azt zökkenteni.
Mert papi conferentiánk alakulásának intentiója,
célja, a mint már több izben jeleztem, nem csupán az
volt, hogy csakis mindig egy bizonyos helyen, teszem
itt a központban conferálgassunk, de különösen az,
hogy szétnézzünk, lássunk s tapasztalást szerezzünk magunknak a felől: hogy másutt s mások velünk egy téren működők, egy cél felé törekvők, hogyan működnek,
hogyan mívelik a hasonló földet, hasonló viszonyok s
körülmények közt, hasonló eszközökkel.
Mert azt tartom, hogy rosszul míveli telkét az a
földmíves, a ki sohasem nézi s nézheti meg, hogy tulajdonképen hogyan is megy másutt a mívelés; hogy
áll ott a vetés, hogy néz ki az aratás.
A mi működésünk tere olyan föld a szellem országában, mint a milyen akármelyik telek az anyagiban. Urunk Jézus maga az isten országát, melynek
mi papok legilletékesebb, legtermészetesebb s legjogosultabb repraesentánsai vagyunk, — a szántóföldhöz
hasonlítá. Es pedig 4 féle szántóföldhöz, Luk. 8.
A mi itt a földmives részéről helyesnek találtatott,
nálunk lelkészeknél feleslegesnek, vagy épenséggel kivihetetlen dolognak találtatnék-e ? Hiszen az a kis fáradság, áldozatkészség, alkalmatlanság dúsan kárpótoltatik,
az ismeretlen vidék, a népélet, más egyházak nevezetességeinek megfigyelése, a testvér-házának s ároni családjának megismerése s más egyéb által, mi mindig kedves tárgya marad a szives visszaemlékezésnek.
Hiszen vessünk csak egy futó pillantást, tartsunk
csak egy rövid szemlet vándor conferentiánk 9-évi viselt dolgai, élményei felett, meg fogunk győződni: hogy
azok nem voltak muló tünetek, mozzanatok, de szivünk
s lelkünk állandó emlékeivé váltak.
Ezen vándorconferenciánk iránti szép eszme a mint
tudjuk, esperességünkben először is Albertiben pendíttetett meg 1871-ben, egy barátságos összejövetel alkalmával, melynek nyomán már jövő 1872-ben Pilisen jöttek
össze az épen történetesen 12 számmal levő vándorapostolok, »Pest vidéki evang. papi értekezlet" cége alatt,
hogy ott egy közös esperességi papi értekezlet létesítése
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fölött tanácskozzanak; melynek eredménye az lett :
hogy a többi testvérek is csatlakozván ezen eszméhez, megalakult és ugyanazon évben tartatott meg Csornádon, boldogult Zvarinyi Lajos tiszttársunk szives meghívása folytán, az első rendes esperességi papi értekezlet.
Mentünk tehát Csornádra, a hol nyilt karokkal
fogadtak. Láttuk útközben a szép Vác vidékét, szép
halmaival s völgyeivel; élveztük üde levegőjét. Itt éreztük először is a kollegiálitás, a társulási szellem hatalmát s tapasztaltuk, mily jótékonyan hat a hivatalunkat
érdeklő kérdések körül támadó eszmecsere. Áldoztunk
ott a boldog emlékezetű Esztergály Mihály, volt főesperes, a pátens elleni előharcos emlékének is, elzarándokolván síremlékéhez, áldást mondván poraira.
Már 1873-ban a zsolti járásba, Kis Harta felé vitt
Pestről a „Germánia* nevii gőzhajó, melynek fedélzetén
mi kedélyes társalgás közt láttuk a török világból
fennmaradt érdekes történelmi pontokat ; a legkedvesebb
tájképeket, a Duna szőke habjai közti erdős ligeteket ;
mígnem keblére fogadott a vendégszerető Harta. Két
éjt és egy napot a legkedélyesebben eltöltve, itt győződtünk meg, hogy a vándor conferentiának nincs párja,
csak az, a ki jelen volt, láthatta s tapasztalhatta, hogy
mi egy prot. pap háza s családja az ő szeretett kedves
egyszerű otthonában s vendégszeretetében.
És itt
nemcsak vendégeskedtünk, de tanácskoztunk is, megnéztük az iskolákat, templomot, sőt egy két derék gazdának csinosan berendezett lakát, gazdálkodási s életmódját, mindenből tapasztalást vive magunkkal haza.
1874-ben ismét Dunán és kocsin utaztunk Kis-Kor'ósre, az alföld e kies vidékére, esperességünk legnépesebb egyházaba, a hol az érdekes értekezleten kivül
más egyébbel is bővítettük tapasztalatainkat. Megtekintettük Petőfi, a nagy költőnek szülőházát s emlékszobrát, a
terjedelmes iskolákat, a régi templomot, mely 55 ezer
forintnyi költségvetés mellett, gyönyörű stylben újra
építtetni szándékoltatott. Mindezek élvezetes órákat szerzének nekünk, s felejthetlenné tették előttünk a KisKőrösi napokat.
Mit szóljak az 1875-ben Aszódon tartott 4-dik értekezletünkről, a kedves Cserhátról, arról az esperességünk alma máterjáról, azokról a nemzeti ünnepélyességekről, melyeknek conferentiánk máj. 26-án szemtanuja
volt. Pedig mindezeknek értekezletünk volt egyik létesítője ; mert ha conferentiánk nincs Aszódon, az esp.
gyűlés sem tartatik ott, s ha ez nincs ott, valószínűleg
a Petőfi-ünnepély is más időre halasztatik. És ki volna
képes mind ehhez még a testvéri szeretet kedves megtestesülését élő szóval kifejezni, melyet aszódi testvérünknél tapasztaltunk ? !
5-dik értekezletünket 1876-ban Péteriben tartottuk
meg, melyről krónikásunk, az értekezlet jegyzője, azt
jegyzé fel, hogy három kimentett lelkészen kivül az esperesség minden lelkésze megjelent s így legnépesebb
volt. — Itt .tárult fel előttünk a Hild által épített szép
templom szép oltárképével, mely vidéki helyen ritkítja

párját. Isten e szép hajlékában imádkoztunk és először
éltünk az Úrnak szent vacsorájával testületileg. Templomból kijövet, az egyház elöljárósága üdvözlé az értekezletet, miután 50 ev ota nem látta a papi testületet egyházában összegyülekezve ; holott a régi időkben Pongrác
Boldizsár és Földváryak alatt itt tartattak az esp.
közgyűlések. Majd Teleky Júlia grófné kertjébe mentünk,
ott egy terebélyes hársta alatt tanácskoztunk, mely értekezlet komolyságát később a barátságos ebéd, s kedvderítő társalgás váltá fel, s nehézzé tette az elválást.
Hatodik értekezletünket 1877-ben tartottuk meg
Domonyban, a szép „Galga® völgyében, esperességünk
Demokritusánál, most már az Úrban nyugvónál, kinek
emlékezete legyen áldott. Itt a Kandó-féle uri kertben,
a természet kies földén; komolyan és kedélyesen
tanácskoztunk, s később oly kifogyhatatlan vendégszeretetnek tanúi valánk, mely csak Domonyban volt lehetséges, mely felejthetlenné teszi ezen értekezletünket.
Hetedik értekezletünk 1878-ban Cegléden tartatott
az alföldnek e kies helyén, az esp. közgyűlés alkalmával, a hol ismét ünnepélyességeknek voltunk szemtanúi.
De hisz ezekről fölösleges is tán bővebben szólanom
minthogy ezek még mind friss emlékezetünkben vannak.
Elég, ha Cegléd vendégszerető egyházának s derék lelkészének, kik nekünk az együttlét óráit annyira kedvesekké tették, évek múlva is köszönetünket s hálánkat
nyilvánítjuk.
A nyolcadik értekezlet Budapesten tartatott meg
m. évben, esp. gyűlés alkalmával és íőleg az aszódi gymnasiumnak emlékirata alapján megindítandó rendszeres
segélyezés ügyével foglalkozott.
Most már recapitulálva az előbb mondottakat, azt
mondhatná a tiszt, konferentia, hogy szép érzelmek ezek,
reminiscentiák, sőt kegyeletességnek is beillenek, de hol
vannak elősorolva conferentiánk valódi hasznai, a megvitatott practicus tárgyak, mint conferentiánknak fő célja ?
Erre azt mondom, hogy a 8 év óta pertractált tárgya
kat ily rövid idő alatt elősorolni alig lehetséges és az ok
nak többje már életbe van léptetve, azoknak a közéletben már
hasznát is vesszük ; más részük elmosódott, elszunnyadott. A többi között csak e hármat említem fel.
Az aszódi conferentiában ment határozatba, hogy
ágost. hitv. evang. egyházunknak is egy önálló magyar
egyházi lapja legyen, mely speciális érdekeinket képviselje, mert ez testületünk tekintélye szempontjából is
kívánatos. Meg lett, meg is indult, de első szerkesztője rövid idő alatt elhalálozván, vele sírba szállt lapja
is. — Megszűnt létezni s nem találkozott ébresztő, a
ki azt halál álmából felserkentette volna. Persze ennek
nem a mi conferentiánk az oka.
A második kedves tárgya conferentiánknak, — mely
folytonos izgatottságban tartja lelkeinket — az aszódi
gymnasium felsegélyezésének ügye. Sok év óta vajúdik ez ügy, attól tartok, hogy a legforróbb akaratunk s
részvétünk mellett sem lesz meg a kívánt eredmény. A
sok titulus meg lesz vitulus nélkül. Hogyha még ezek

hez vándor conferentiánk iránti óhajunk is mellőzetni
fog, meg lesz az omne trinum perfectum.
De én hiszem — remélem, sőt megvagyok győződ ve,
hogy a tiszt, testvérek vándor conferentiánk it^nyában
megfognak maradni az előbbeni határozatuk mellett és
azt fenn fogják tartani. Es nekem meg fognak engedni, hogy
ezen eszményképem mellett annyira rajongok. En nem
tehetek róla, hogyha vágyódom még életemben látni
Kecskemétet, hogyha akarom látni Vadkertet, de még
Ácsát, Csővárt is, sat. Hiszen e szerencse, e megtiszteltetés csak egyszer ér bennünket életünkben, de ha kétszer érne is annyival jobb.
Ajánlom tehát ezen vándor conferentiánk iránti óhajomat becses pártfogásukba, s ezzel még egyszer őszinte
testvéri szeretettel s tisztelettel üdvözölve a tisztelt testvéreket, jelen rendkívüli 9-ik értekezletünket megnyitottnak nyilvánítom.®

7. A jövő értekezlet, Kolbenhayer Soma meghivasa
folytán Rákos-Palotán fog megtartatni.
Láng Adolf.
ért. jegyző.

Kézdi-Vásárhely örömnapja.
Lapunk mult számában ugyan mar közöltünk Szász
Károly erdélyi látogatásáról egy rövid tudósítást, azonban az egész oly érdekes, oly megható vonasait tünteti
föl a nálunk reformátusoknál, fajdalom nagyon is ritkán
nyilvánuló hala- és kegyeletérzetnek, hogy most, midőn
az egész ünnepről a kézdi-vásárhelyi lap, a „Székely
Közlöny* kimerítő tudósítást hoz, mulasztásnak tartanok,
olvasóinkat arról még mindig csak kivonatosan ugyan,
de mégis bővebben, mint a mult alkalommal, nem
értesíteni.

Nagy ritkaság az, hogy egy egyszerű kisvárosi
pap, minden pártfogás nélkül, csupán sajat munkája és
1. Az aszódi gymnasium segélyezésének ügye
, talentuma altal, a közbecsíilés s rang oly magas fokára
Bejelentetett, hogy a mult évi értekezlet javaslaemelkedjék, mint Szász Karoly ; de még nagyobb ritkatai, t. i. egyházankénti évi, őszi gyűjtés rendezése és a
ság aztán, ha e magas polcon az illető visszaemlékezik
gymnasium és esperesség egymásközti viszonyának megszerény multjara, vissza a szerény körülményekre, meállapítása esperességileg el lettek fogadva. Ez okból e
lyekben élt, visszaemlékezik oly lelki örömmel, hogy
tárgy azzal vétetett le a napi rendről, hogy az ezidén
boldognak érzi magát, ha csak rövid percekre is, újra
is az esperesség tanácskozásának tárgya leendvén, a lelrégi foglalkozásának élhet, hirdetheti az Úr igéjét, mint
készi testület a m. é. javaslatok szellemében fog intézke.
Szász Károly tette. — Fogadtatasa is tanúbizonysaga
dést eszközölni. Ez évi tagdiját husz tag 1 frttal felaama szeretetteljes visszaemlékezésnek, melylyel hívei
jánlottá a gymnasium javára.
„régi kedves lelkipásztoruk* irányaban viseltetnek; s a
2. A legközelebb bekövetkezhető canonica visitdtió kézdi-vásárhelyiek minden külső kifejezést megragadtak,
ügye. A többség a jelen Ínséges viszonyokat tekintve hogy e lelkesedéssel határos érzelmeiket kitüntethessék.
egy évvel későbbre óhajtja a visitatiót halasztatni; mi- Taracklövések és a városi polgárok közül számosan fonek az esp. gyűlésen tolmácsolásával elnök bízatott meg
gadták az érkező kedves vendéget, ki Szőcs József
3. A nógrádi papi conferentia jknek felolvasása. A
polgármester altal melegen üdvözöltetvén, megható szanógrádi papi értekezlet indítványozza, hogy az iskolákba vakban köszönte meg a szíves fogadtatást. A varos
behozott perikopák taníttatása könnyítése végett, a ta- végén az iparosok várták testületileg, a papi lakban pedig
nítók használására magyarázatokat szerkeszszenek a (nó- Kovács István ref. segédlelkész üdvözölte, és a „kézdigrádi) tagok. — A mennyiben a perikopák a pestm. vásárhelyi tanitói kör* tisztelgett nala.
esp. több egyhazában szinte képezik a vallástanítás e g y
Meghatóan nyilvánult a nép ragaszkodása és tiszrészét, kívánatosnak tartja értekezlet a testvérek muntelete régi kedves lelki pásztorához. Tömegesen tódult
káját, melynek kivitelét ajánlja és bevárja. — A magyar
a paplakhoz, hogy Szász Károlyt lathassa és üdvözölagenda szerkesztésének ügye, mely érdemben a nógrádi
hesse. Egy szegény özvegy asszony, kit Szász Karoly
testvérek vállalkozni készek, a kerületi konferenciához
ráismerve nyájasan megszólított, sírva fakadt e fölötti
áttétetni határoztatott.
örömében.
4. Gyakorlati kérdések nagy számmal vettettek
Este Szász Károly tiszteletére banquet-et rendezfel és oldattak meg. A tót gyülekezetek körében tartandó tek, melyen nyolcvanan vettek részt. Az ünnepelt
magyar liturgikus istentisztelet, a konfirmáció elhanya- vendéget sokan éltették; s ő is három ízben emelt pogolasa, az áttérés körüli visszaélések, a tanítók prédiká- harat : a város polgárságára, az egyházra, az ottani
cióinak lelkész altali kijelölése, a tanitói állomások elnye- kulturális intézetekre, azok személyzetére és a nőkre ;
résére vonatkozó próbák, a patronusok ügye megbe- örömét fejezve ki a fölött, hogy Kézdi-Vásárhelynek
széltetett.
ma már nyomdája és lapja van. Később meleg és
5. Felhozatott a jelen is volt Celder Márton „ Va- gyönyörű költői szavakkal búcsúzott el az asztali társasárnap* című megindítandó néplapjának ügye, mely az ér- ságtól s riadó éljenektől kisérve, szállására távozott.
tekezlet helyeslése mellett az esperesség magyar egyháMásnap már hét órakor megtelt a templom az
zainak és filiáinak pártfogásába ajánltatott.
isteni tiszteletre, melyen Szász Karoly megható könyör6. Elnök és jegyző lemondván, az értekezlet által gést s nagyon szép búcsúbeszédet mondott, melyet íme
közfelkiáltássá! újra választattak meg.
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*) A hivatolt §. így hangzik : A jelen törvény életbelépése előtt
kötött vegyes házasságokból született vagy születendő gyermekek vallásos nevelésére nézve azon törvény
határozata marad érvényben, a
mely az ily házasságok kötése idejében hatályban volt.' H a gondolóra
vesszük, hogy itt t&roény határozatáról
s nem önkényes kormány
rendeletéről van szó, szeretnők tudni, hogy indokolhatja a nyitrai
I püspök a maga követelését.
Szerk,

tekintettel arra, h o g y Fiiina Á d á m ezen gyermekeit
katholikus vallásban a törvény értelmében neveltetni
tartozik, s h o g y ezt magok a kiskorú fiuk is óhajtják,
É s
I S K O L A .
mielőtt ezen törvényellenes, szigorú megrovást és büntetést érdemlő tett általam a N a g y m . kir. ministeriumnak
-A- p r ó s á g o ic.
felterjesztetnék kellő orvoslás miatt, főpásztori köteltyy uj püspök. A spanyol lelkészek között legismemnél fogva mindenek előtt a fentnevezett két fiu
mertebb s legnevezetesebb Cabrera. 1862-ben protestánssá
vallási neveltetése ügyében teljes bizalommal tekintetes
levén, Gibráltárban e g y egyházat alapított. Midőn Spaalispán úrhoz fordulok azon kéréssel: h o g y a fencsatolt
nyolországban 1868-ban a lelkiismereti szabadságnak
okmányokból m e g g y ő z ő d v e ezen panasz alaposságáról,
hajnala kezdett felderülni, elsőben a sevillai, azután
nemcsak Fiiina Á d á m o t ezen törvényellenes tette miatt
a madridi Megváltó című e g y h á z lelkipásztora lett. Ez
felelősségre vonni, és a két kiskorú fiúnak kath. vallású
az e g y h á z a spanyol presbyterian egyházhoz tartozott
neveltetését szigorúan elrendelni, és az idősbnek a szes az edinburgi spanyol evangelizáló társulat partfogása
l e d kath. iskolaba való járatását meghagyni, de egyalatt állott.
szersmind Krizsán István kis-sztemkóci ágost. vallású
Ez a társulat kénytelen levén kiadásait szűkebb
lelkészt minden izgatásaitól eltiltani és ezen vétkes tetmérvre szorítani, tudatta Cabrerával, h o g y az ő fizetését
téért megdorgálni méltóztassék.
Minthogy pedig a
szeleci plébános jelentése szerint azon birtok, melyet
is 7 5 0 0 francról leszállítja 4500-ra; megjegyezvén, h o g y
Fiiina Á d á m bír, Kubics Katalin neje, ki 1877-ik évben
mivel a Megváltó e g y h á z már 10 év óta fennáll, a tarsuelhalálozott, tulajdona volt, és halála előtt akként renlat által leirott 3 0 0 0 francot maga az e g y h á z bizonyara
delkezett, h o g y a birtok egyik része Fiiina Á d á m é leki fogja fizetni lelkészének.
g y e n azon föltétel alatt, h o g y hátrahagyott gyermekeit
Ez Cabrerának természetesen rosszul esett, s a
kath. vallásban neveltesse, s azoknak abban semmiféle
skót társulattal 18 évig fennállott viszonyát megszakítva,
akadályt ne t e g y e n , másik része a birtoknak pedig csue g y angol püspöki e g y h á z bizottságahoz fordult segélypán a gyermekeket illesse, — miután úgy értesültem,
ért ; s e g y röpiratot adott ki, melyben a spanyol
h o g y Fiiina Á d á m már is második házasságra lépett s
fiatal egyházakat fölhívja, h o g y mondjanak le a presnőül e g y ágost. vallású személyt vett, — ezen körül- ' byterian formáról s szervezkedjenek az egyesült államok
mények között pedig, a mint azt tekintetes alispán ur
püspöki egyházainak mintájára. S egyszersmind felhaszis belátni méltóztatik, a fentnevezett két fiu katholikus
nálván e g y ott levő mexicói anglicán püspöki jelenlétét,
neveltetése, az eddigi előzményekből is következtetve,
Sevillába ment vele, s összehivatván e város n é g y leligen kétes helyzetű,
Tekintetes alispán urat tisztelettel
készét s a malagai lelkészt, kik az angol püspöki bizottkérem, miszerint módot talalni méltóztatnék, h o g y ezen
ságoktól függenek, általok magát első spanyol
püspöknek
két fiu kath. neveltetését illető kétes helyzetből kiszamegválasztatta.
badítva, vallásuk és lelki iidvességük tekintetéből biztoEnnek az eljárásnak hihetőleg kárát vallja a Spanyolsíttassák, a mit nézetem szerint legjobban lehetne akországban mindinkább terjeszkedő protestanstismus. Cabként elérni, ha a két fiu szamára tekintetes alispan úr
rera pártot fog szerezni magának, s m e g lesz a küzazoknak rokonai közül e g y katholikus e g y é n i s é g e t árva
delem az anglicán és presbyterian egyházak között. D e
gondnokul kinevezni s őket az apai joghatóságból kivenni
m é g eddig a spanyolországi protestáns lelkészek közt
és az illető gondnokra bízni méltóztatik; Fiiina Á d á m
nem volt semmiféle rangfokozat ; mind egyszerűen lelkipedig az őket illető örökségből és máskülönben is
pásztor volt ; a régi collegák bizonyára erős oppositiot
atyai kötelességénél fogva a fiuk ellátására és neveltealkotnak az uj püspöknek, minek ismét m e g lesz a maga
tésére nagykorúságukig bizonyos összeget
évenként
széthúzó, e g y e n e t l e n k e d ő rosz következménye.
fizetni v a g y pedig az örökséget számukra a g o n d n o k
Hiába! . . . a pénzkérdés mindenütt akadályokat
rendelkezésére szamadás beadása mellett kiadni kötelezí gördít a protestantismus terjeszkedése, hódítása elébe ! . •
tessék. — Ebbeli kérésem sikeres e r e d m é n y é t remélve,
*
tekintetes alispán urat tisztelettel kérem, h o g y a fenA különböző orthodox egyházak püspökei, török,
csatolt bizonyítványokat azoknak felhasznalása utan
görög, román, stb. f. évi august 26-án e g y e t e m e s gyűhozzám visszaszármaztatni s ez ügyben szíves intézkelésre jönnek össze Moszkvában. A g y ű l é s azokról az
déseiről engem értesíteni méltóztassék. — Nyitran, febeszközökről fog tanácskozni, h o g y melyek altal lehetne
ruár 25-én. 1880. Roskovanyi Á g o s t o n s. k., nyitrai
legcélszerűbben visszaállítani a g ö r ö g keresztyénség (hipüspök. — Tekintetes Zsambokréthy Emil urnák, trenvatalos nyelven : orthodoxia) régi szokásait és rítusait,
csénmegyei alispannak/
egyesíteni a különböző egyházakat, terjeszteni missiók
által az orthodoxia kebelében a dissidens keresztyéneket
keleten úgy, mint nyugoton.
Ilyen programm mellett sokáig eltarthat a tanácskozás.

KÜLFÖLDI

EGYHÁZ

A londoni törvényszék előtt érdekes per targyaltatott. A vádlottak padján néhány pék ült, mint a kik
vasárnap délutáni egy óra előtt kenyeret adtak el.
A vádlottak mind izraeliták voltak s azzal védekeztek, hogy mivel ők vallási szabályaik szerint csak
szombaton kötelesek boltjaikat zárva tartani, vasarnap,
mint a mi reájok nézve nem ünnep, jogosan kinyithatják. A vádlók erre azt hozták föl, hogy ezzel tönkre
teszik a keresztyén pékekeket.
A törvényszék vádlottakat kisebb nagyobb mennyiségű pénzbirságban elmarasztalta.
•sí-

Amerikában, a mértékletességi egyletek, az úrvacsoránál szereplő bort vizzel akarjak helyettesíteni. Egy
tag, egy cincinnatii lapban így nyilatkozik: Én keresztyén akarok lenni s hiszem, hogyjézus Isten fia; de ha
azt akarják rám tukmálni, hogy elhigyjem, hogy Jézusa
vizet csakugyan borrá változtatta (Kánában), a bor meghódítani bírván az azzal élőket, akkor még azt sem fogom hinni, hogy ő Isten fia volt. Nem hinnék többé
benne s nevét sem emlegetném többé.
*

Egy arméniai püspök, illetőleg ma már ex-püspök
a biblia hosszas tanulmányozasa után belátván az arméniai katholicismus tévelygéseit, lemondott a főpapi méltóságról, protestánssá lett s Angliában protestáns egy
hazat alapított, melynek már is 300 tagja van.
*

A florenci Rivista Chr. érdekes okmányokat közöl
az olaszországi reformátióról. Ezek az Inquisitió jegyzőkönyvei XVI. század második feléből. Sokféle hitvallók
vannak benne említve : püspökök, nemesek, polgárok, parasztok. E szerint Olaszországban a reformátió mozgalma
sokkal régibb, mint azt eddig hitték.
Ezek az iratok egykor a Vatikán könyvtáréi voltak, de azokat Napoleon Párisba vitette 1809-ben; Romaba visszavitettek — útközben jól megfogyva, —
1814-ben. A szóban levő iratok jelenleg Dublinban, a Háromság Collegiumban vannak, melyeket Benráth tanár
fedezett föl és hozott nyilvánosságra.
Hetesy Vidor,
lelkész.

IRODALOM.
Megjelent a „Magyar Protestáns egyházi és iskolai figyelő* IV-ik juniusi füzete igen érdekes és tanulságos tartalommal. Kiváló fontosságú benne az első
cikk, mely az „Egyetemes közpénztár (domestika) ügyét
targyalja, a magyar protestáns papság nagyérdemű Nestorának, Hajnal Ábelnek tollából. Ajánljuk a több mint
félszázados hivatalbeli tapasztalattal és szintannyi gyakorlati bölcseséggel és ügyszeretettel irt cikket a domestika ügyében javaslat készítésre konventileg kiküldött
bizottság figyelmébe. A füzet további cikkei : a keresztyén vallás és a bölcsészet Dr. Heiszler Józseftói;
Origenes gondolatai a prédikációról; Gulyás Lajostól;

Eung Sui, Láng Adolftól ; St. Chrischona, Fáncsik Jánostól ; Bethlen Miklós levele Teleki Mihályhoz Konc
Józseftói ; Kül- és Belföldi rovat, könyv- és lapszemle
stb. stb. egytől egyig olyanok, hogy az olvasó figyelmét lekötik.

KÜLÖNFÉLÉK.
* Személyi hír. Tóth Dániel eddigi emődi lelkész
és egyházmegyei főjegyző f. hó 6-án miskolci ref.
lelkészszé választatott.
* Felhívás 10 évi találkozásra. Az 1870-ik évi
julius hó 3-ikán, Zilahon, érettségi vizsgalatot tett és
mindazon tanuló-társaimat, kik e találkozás megpecsétléséiil kiállított kötelezvényt aláirtak, legközelebbi megbízatás folytán ezennel fölszólítom, hogy a kötelezvény
értelmében folyó évi julius hó 3-ikán, délelőtti 9 órakor,
Zilahon, a főiskola imatermében — a meg nem jelenés
szerződésileg kikötött következményének terhe alatt
— megjelenni szíveskedjenek. Boldog viszontlátást!
Nagyvárad, 1880. julius hó 4-én. Kun Béla s. k.,
nagyváradi ref. lelkész.
* A bonyhádi ág. hitv. algymnasiumban a második félévi vizsgák junius 22—23-ikán fog megtartatni.
A tanügy barátait szívesen látja ez alkalommal az igazgatóság. Bonyhád, 1880. junius hó 3-án. Mártonfi
Imre, igazgató.
* A kiskun-halasi reform, főgymnasiumban a
folyó 1879/80-dik tanév végén a vizsgalatok a következő
napokon fognak megtartatni : junius 11 és 12-én a
magántanulók vizsgái, 13-án zárünnepély és tornászati
vizsga, 14 és 15-én írásbeli érettségi vizsga, 15 és 16-án
rendes közvizsgák, 17-én szóbeli érettségi vizsga. Halas,
1880. junius hó 5-én. Az igazgatóság.
* A nagykőrösi helvét hitvallású főgymnasiumban az 1879—80-ik tanév második feléről a magan-,
nyilvános- és érettségi vizsgalatok következő rendben
tartatnak a gyűlésteremben: junius 16-án d. e. ének,
17-én a magántanulók Írásbeli, 18 és 19-én a magántanulók szóbeli vizsgalata, valamint az érettségi vizsgálat írásbeli része, 20 án d. e. francia nyelv, d. u. rajz
és szépírás, 6 órakor torna, 21-én d. e. és d. u. a
VII. oszt., 22-én d. e. a VI., d. u. az V. oszt., 23-án
d. e. a IV., d. u. a III. oszt., 24-én d. e. a II., d. u.
az I. oszt. közvizsgálata, 25 és 26-án az érettségi vizsgálat szóbeli része. A maganvizsgálatok d. e. 10, d. u.
4, az osztályoké d. e. 8, d. u. 3, a magán és érettség
írásbeli része d. e. 7, d. u. 3 órakor kezdetnek. NagyKőrösön, 1880. évi junius hó 2-án. Ádám Gerzson,
igazgató.
* A sárospataki ref. főiskolában, az 1879/80-ik iskolai évet bezáró vizsgálatok következő rendben fognak
megtartatni: I. A gymnasiumban Junius 14, i5> 16-án,
négy elnökség alatt, a négy alsó osztály vizsgálata, mindenike saját tantermében ; ezután a felgymnasium felső

osztályaié jun. 21—25, — Junius 17, 18, 19-én a tanügyi bizottság előtt szóbeli érettségi vizsgálat. Junius
26—30-án magánvizsgálatok. — Az előkészítő osztály
(progymnasium) vizsgálata junius 14-én lesz. — Junius
13-án délután a felgymnasiumi énekkar és zenetanulók
vizsgálata fog tartatni; ezek végeztével testgyakorlati
mutatványok. II. Az akadémiában. A vallás- és egyháztudományi, valamint a bölcsészeti szakban a colloquiumok a rendes előadási órákon és tantermekben tartatnak, minden nap junius 30-ig. — A jogi és államtudományi szakban az alap- és államvizsgálatok letehetéseért
a folyamodványokat a szakelnökhöz kell beadni. Junius
15—20-ik napjáig bezárólag. A vizsgálatok határnapjának kitűzéséről az illetők hátiratilag fognak értesíttetni.
-— Junius 20-án vasárnap délelőtt istenitisztelet a városi
nagy templomban ; ezután a főiskola imatermében igazgatói jelentés a lefolyt iskolai évről ; ezzel kapcsolatban
az akadémiai pályadijakat nyert művek jeligés leveleinek
felbontása; délután ugyancsak a főiskolai imateremben
az ifjúsági énekkar vizsgálata, szavalási verseny, s a
pályadijak kiosztása. — Junius 28-án és 29-én egyházkerületi közgyűlés. — Junius 29-én, az egyházkerületi
közgyűlést megelőzőleg, b. e. dr. Soltész János felett
emlékbeszéd fog tartatni — Sárospatak, május 12-én,
1880. Az igazgatóság.
* A békési ág. hitv. ev. egyházmegye julius
elején fogja tartani közgyűlését, az uj felügyelő, Osztroluclcy Géza űr ez alkalommal fog hivatalába ünnepélyesen
beigtattatni. A gyűlés Orosházán fog tartatni. — A
pápai ev. egyhm. pedig f. hó i-én tartotta gyűlés t
Pápán, Tatay Sámuel esp. és Purgly Sándor felügyc'ő
elnökletük alatt.
* A szarvasi főgymnásiumnál, az érettségi vizs I
gálatokat az esperességi elnökségen kivül Sárkány János s Petz Gyula lelkész urak fogják vezetni. Szeberényi superintendens úr a selmeeci lyceum vizsgáinál fog
ez idén elnökölni.
* A reformátusok debreceni főiskolájában az
1879/80 tanévet bezáró közvizsgálatok a következő rendben tartatnak. Jun. 16-án 8 órakor hálaadó isteni tisztelet a főiskolai oratariumban. A) A hittudományi szak
vizsgálatai. Jun. 17-től kezdve az I, II, III, IV éves hittanhallgatók párbeszédi zárvizsgálatai az illető tantárgyak rendes óráin és tantermeiben. B) A jog és államtudományi szak vizsgálatai. Jun. 18 és 19-dik napjain
jelentkezés az alap és államvizsgálatok letétele végett
az akadémiai igazgató tanárnál. Jun. 21-től kezdve a hó
végéig alap és államvizsgálatok a főiskolai gyűlésteremben. C) A gymnasium vizsgálatai. Jun. 20-án vizsgálat
a mellék tantárgyakból (Rajz, ének, torna stb.) A rendes tantárgyakból pedig: Jun. 23-kán a VII. és VI.
osztály vizsgálata. Jun. 24-kén az V. és IV. osztály
vizsgálata. Jun. 25-kén a III. osztály és a II. osztály A
szakaszának vizsgálata. Jun. 26-kán a II. osztály B az
I. osztály A és B szakaszának vizsgálata. Jun. 27-ik
és következő napjain a VIII. osztály szóbeli érettségi

vizsgálata. Minden osztálynak vizsgálata (d. e. 9 és d.
u. 3 órától kezdve) az illető egész napokon át és külön
külön teremben fog megtartatni. D) A tanítóképzői-intézet vizsgálatai.
Jun. 25 és 26-ik napjain d. e. 9—12
óráig az akadémiai Vl-ik tanteremben. Ezen nyilvános
vizsgálatokra a szülők s általában a nevelő és tanitásiigy minden barátai ezennel tisztelettel meghivatnak.
Debrecen 1880. máj. 28. A debreceni ref. főiskola igazgatósága.
* Gyászhirek. Tarnócy Tivadar sárospataki gymnasiumi tanárt azon súlyos csapás érte, hogy 13 éves,
szép reményű első szülött fia Tarnócy Kont f. hó 6-kán
elhunyt. A mélyen lesújtott szülők bánatát enyhítse rokonaik és barátaik igaz részvéte! — Nagy
Zsigmond,
a győri ág. ev. egyház szép reményekre jogosító segédlelkésze hunyt el f. hó 6-án Győrött. A boldogult már
mint tanuló kitűnt társai köziil, úgy vasszorgalma, mint
nem mindennapi tehetsége által, szerény, megnyerő modora által mindenkinek szeretetét ki tudta nyerni. — A
pozsonyi ev. hitközség, az összes rokonok nevében is,
fájdalommal tudatja, hogy szeretett lelkipásztora és papja,
tiszt. Glatz Jakab úr, f. hó 8-án éjjel, életének 35-ik
évében hosszas szenvedés után elhunyt. Temetése jun.
11-én történt meg.*) Béke poraikra!

NECROLOG.
Tisztelendő Kovács Mózes, a csekei ref. egyház
nyugalomra lépett lelkipásztora, meghalt, e szomorú
hírt tudatta velem május 26-án az én szomszéd tiszttársam tiszt. Sipos Károly milotai lelkész. A gyászeset reám nézve nem volt már egészen meglepő, mivel
a" előtt pár nappal értesültem Csekéből a felől, hogy
a kiérdeműlt öreg szolga megtörve testben és lélekben,
kórágyon fekszik eszméletlenül. Alulirott, mint az idvezültnek a 60-as években 7 évig volt segéde, előbb a
súlyos betegségről, később pedig a csakugyan bekövetkezett gyászesetről értesülve, óhajtottam, sőt kötelességemnek ismertem volna egykori igen tisztelt és szeretett főnököm koporsójánál a kegyelet és tisztelet végső
adóját lefizetni ; azonban fájdalom ! a könyörtelen végzet
ezt nem engedte meg, mivel egyik kis fiam veszélyes
betegségben levén, minden percben annak bekövetkezhető halálától kellett tartanom ; s e miatt a gyászünnepélyen személyesen meg nem jelenhettem ; csakis őszinte
tájó részvétemet tolmácsoló soraimat küldhettem el a
gyászoló családnak.
Eltemették tehát az Öreg Mózest, az Úrnak öreg
szolgáját! s ő már szenvedéseitől, fájdalmaitól megpihenve — hoszszú vándorlása után nyugszik csendesen
a csekei sírkertben. És habár élete nem is volt valami
zajos, s nagy hullámokat nem vert maga körül: de
mint kitűnő tehetségű egyházi szónok, mint buzgó hiva*) Necrologot kérünk.

Szerk.

talnok és hoszszú időt élt kegyes öreg, méltán megérdemli, hogy e becses lapok hasábjain néhány sort
szenteljünk emlékének.
Kovács Mózes született az 1789-ik évben Beregmegye Rákos községében, hol atyja szinte lelkész volt ;
iskolai pályáját a sárospataki főiskolában kitűnő szorgalommal folytatta, s mint esküdt diák 1814-ben bevégezte. Ekkor Beregmegyébe a tarpai rektóriára vitetett
ki tanítónak, mely minőségben 3 évet t ö l t ö t t ; ezután
mint segédlelkész ugyanott az akkori beregi esperes
mellett szinte 3 évig szolgált. E minőségben érte őt
a csekei ref. egyház megtisztelő bizalma, s innen hozatott át az 1820-ik év tavaszán Szatmár megyébe, Cselcébe, mely még akkor a többi tiszaháti egyházakkal
együtt a beregi egyházmegyéhez tartozott. Itt hirdette
ő az Úrnak igéjét több mint fél századon keresztül
lankadatlan buzgósággal. Itt érte őt az a szép szerencse is, hogy a halhatatlan emlékű nagy Kölcseyvel
személyesen megismerkedhetett, vele szívélyes viszonyba
jöhetett; aki őt mindvégig kedves papjának tartotta, s
a kinek kedves körében — mint tőle többször hallottam — sok kellemes órát töltött. Széles ismeretű
tudós pap volt; a latin, görög és német nyelveket teljesen bírta, a francia és angol nyelvvel a derék Kölcsey
Ferenc társaságában ismerkedett meg. A régi klaszszikusok munkáit jobbára könyv nélkül tudta, melyekből
magam is sokszor hallottam tőle idézeteket; egyedüli
élvezetét még öreg napjaiban is azoknak olvasgatásában
találta. A külvilággal s az élet bajaival keveset törődött, egyedül hivatalának élt. Igazi hű szolgája volt
az Ú r n a k ; reá nézve a templomba járás sohasem volt
teher, sőt az volt legkedvesebb foglalkozása; ez volt
oka, hogy segédet agg napjaiban a 60-as években is
csak hallgatóinak sürgetésére fogadott maga mellé.
Híveinek valódi lelki atyjuk vala; kik hozzá bajaikban
bizalommal fordultak: azoknak mindig szíves készséggel szolgált tanácscsal, útbaigazítással; a betegeket szorgalmasan felkereste, meglátogatta, s azokat nemcsak
lelki vigaszszal, de sokszor még házi gyógyszerrel is
ellátta. Hallgatóinak szeretetét és tiszteletét mindvégig
teljesen bírta, a minek eléggé fényes tanújele azon
hálás kegyelet és tisztelet, melyszerint őt oly hoszszú
időig — a mi ma már csaknem példátlan eset — fél
századnál tovább engedték közöttük békében, háborítianul élni. Erdemeiről az egyházmegye sem feledkezett
meg, s az 1837-ik évben a tanácsbírói hivatallal kívánta
megtisztelni; mely hivatalában is folyvást buzgó, részrehajlatlan és igazságszerető volt. Abban az időben a
leendő lelkészeknek kápláni vagy bekebelező vizsgát
még az egyházmegyén is kelletvén tenni : e vizsgán is
egyike volt a részrehaljatlan és szigorú censoroknak ;
a zsidó és görög nyelvből rendesen ő volt a kérdező.
Tanácsbírói hivataloskodásában az akkori hírneves esperes György József — egyik kedves barátja — az
egyházak látogatására többnyire őt vitte magával, mint
a kinek igazságszeretetéről teljesen meg volt győződve.

Az 1848-ki mozgalmas időben az egész tisztikar lemondván : ő többé hivatalt nem vállalt. Életének hátralevő
napjait egyedül lelkipásztori hivatalának kívánta szentelni. S így vezérelte az Úrnak nyáját fáradhatlan hűséggel és lankadatlan buzgósággal egész az 1877-ik év
tavaszáig, a midőn is érezvén már lelki és testi erejének gyengülését : övéinek kérésére, egyik kedves unokájának férje, — a mellette 7 évig segédkedett jeles
ifjú Gönczy Kálmán javára feltétlenül lemondott és teljesen nyugalomba vonult. E lemondásra nehezen határozta el magát, mivel a halandóság törvénye előtte
lebegett, hogy t. i. az öregnek meg kell halni, — az
ifjú pedig meghalhat, s hátha még a fiatal utódot
neki kell eltemetni! És fájdalom ! a szomorú sejtelem
csakugyan valósult. Gönczy Kálmán alig öt hónapi
rendes lelkészkedés után ifjú nejének, 3 neveletlen kis
gyermekének, az általa táplált öreg nagyapának, kedves apának s nagynénjének megsirathatatlan veszteségére
jobblétre szenderült. E gyászesettel a számos tagból
álló árva család gyámol nélkül maradt. Az egyházmegye e fájdalmat az által kívánta némileg enyhíteni,
hogy elhatározta, mi szerint a lelkészi testület agg
nesztorának a csekei egyházi elöljáróság az ottani rendes lelkészi fizetésből, halála évének végéig, évenként
23 köböl búzát, 3 öl fát és 23 o. é. forintot tartozik
beszedni és átszolgáltatni. E kegyeletes jótéteményt
az idvezűlt nem sokáig élvezhette, mert a folyó évi
május hó 25-én estveli 10 órakor néhány napi szenvedés
után földi életét bevégezé.
Temetése 27 én délután 4 órakor a szomszédos
vidéki lelkészek, s igen nagy számú közönség részvéte
mellett tartatott meg. A gyászoló háznál nt. Beczkes
József tiszakóródi lelkész s egyházmegyei tanácsbiró
mondott megható imát, a sírnál pedig egyik őszinte
tisztelője, Sipos Károly milotai lelkész, tartott jól átgondolt érzékeny búcsúbeszédet. Az egyházi beszéd,
mely a templomban lett volna tartandó, a gyászoló
család óhajtására bizonyos okok miatt elmaradt. A
temetésnél felmerült minden költséget az egyház kívánta
viselni.
Elhúnyt tehát a tisztes népvezér; meghalt az öreg
Mózes; nem vezérli többé a hívők seregét az evangyéliom tiszta kútforrása felé. Elsiratták árván maradt
gyermekei, unokái és ártatlan apró dédunokái; elsiratták egykori hívei és tisztelői, s az ártatlan nemes lélek
porhüvelyét letették pihenni a sír sötét üregébe; s
most már a dicső emlékű Kölcseyvel együtt nyugosznak a csekei csendes temetőkertben.
Legyen könnyű a föld a nemes hamvaknak, s a
béke angyala őrködjék felettük !
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Dr. Ballagi Mór.

A materialismus ellen kell küzdeni!
Ha az orosz nihilismus és a német socialdemocratia az Istent és a lelket taoacló
mateo
rialismusnak gyermekei: akkor ne ámítsuk magunkat azon biztatással, mintha támadásaitól édes
magyar hazánkban társadalmi életünk ment lenne,
vagy a jövőben, s talán a közel jövőben megkímélve maradna. Mert a materialismus nálunk
is van, él és mozog, csakhogy gonosz fajzata
nem érte el még ama nagykorúságot, a melyben romboló hatalmát nyiltan s a legnagyobb
mérvben éreztethetné. Már is azt tapasztaljuk,
hogy egyes gyülekezetekben az anyagelvűség számos követőkre talált s egyik helyen számukkal,
a másik helyen tekintélyükkel imponálnak, azt
hangoztatván, hogy az ember eredetét és rendeltetését tekintve semmiben sem különbözik más
organicus lénytől s az merő esetlegesség, hogy
a földi anyaghoz oly éltető erő járult, melynél
fogva embernek nevezik.
Isten : rögeszme; lelkiismeret: képzelődés szüleménye. S ha Isten nem létezik, ha a világon
csak mechanicai vak erők működnek: akkor az

ember is ezen vak erők uralma alatt állván,
szabadon nem cselekedhetik : nem felelős sem
Istennek, sem lelkiismeretének, bűnt nem követhet el, erénye nem lehet- mert a pillanat kényszerítő hatása alatt szükségszerűen cselekszik
roszul avagy jól.
A jó, szép, igaz és szent eszmeije tehát önkényt elesik s a tökéletesedésről szó sem lehet.
A ki azt mondja, hogy cselekedeteiről senkinek
sem felelős, az előtt vallás, erkölcsiség, család,
állam, jog nincs tiszteletben, mint Oroszországban látjuk, a hol ezeket lábbal tiporják.
Mi a célja a materialistáknak? Kimutatni
minden eszményinek tarthatatlanságát, s törekvésük
oda irányul, hogy az Istenben való hitre, szeretetre, a- akarat szabadságára, s az emberi jogokra rá üssék a hazugság bélyegét. Hellwald
szerint igazuk van a spártaiaknak, meg kell
ölni a beteges gyermekeket; mert ez az emberiség Valpdi nemesbítése, igazuk van a jezsuitáknak, 'hogy a >:>cél szentesíti az eszközöket*, mert
a legalkalmasabb eszköz a legjobb.
^Bellum omnium contra omnes*. Ártatlanok
és igázok nincsenek, hanem aki bírja, az marja.
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Az az úr, aki győz, az erősebbé a hatalom, íme
az ököljog diadala!
A materialismus egyengeti az utat a fajtalanság és iszákosság fertelmes bűneihez s erre
nézve tanulságos lesz megemlíteni R. Schuricht
szerint egy materialista naplójából a következőket : J ó a vagyon, ha élvezetet nyújt; jó a
hatalom, ha büszkeségünket kielégíti; jó a hazugság, csel, ravaszság, képmutatás és hizelkedés, ha
előnyünkre szolgálnak; jó a hűség, míg jutalma
van; jó az árulás, ha hasznot hajt; jó a házasságtörés arra nézve, a ki egy más házasságban
élőt szeret; jó a csalás, lopás, rablás, gyilkolás,
ha vagyont és élvezetet biztosítanak számunkra c
stb. Ebből látszik tehát, hogy a materialismus
a legnagyobb elvetemültségre vezet.
A materialismusból származik, annak emlőin táplálkozik a társadalmi élet legveszedelmesebb réme: a socialdemocratia, melynek célja a
vagyonközösség. Ez azt akarja, hogy minden
tőke az államé legyen s szűnjék meg a kovács,
a cipész, asztalos, szabó, kereskedő, gyáros stb.
a maga kezére dolgozni, hanem állítson fel az
állam egy nagy raktárt, ebbe dolgozzék mindenki s miként a hivatalnokok, ugy a mester-emberek is az állam közpénztárából húzzák fizetéseiket. De hát ki ne látná át ezen az emberek
közti különféleségeket számításba nem vevő veszélyes tan absurd voltát ?
Hiszen, ha a szorgalmat akarják megjutalmazni: tárt kapu nyílik a biráló önkénye előtt;
vagy ha a munka eredményéhez, nagyságához
képest fizetnek: akkor a gyengék, tehetetlenek
háttérbe szóróinak; vagy tegyük fel azt, hogy a
szükség mérve a döntő, pl. a család tagjainak
száma határoz a pénz-kiosztásnál: ekkor meg a
lusta a szorgalmassal, a pazarló a takarékossal
egy osztályba kerül. Az egyenlőtlenséget tehát
megszüntetni nem lehet s miután a socialdemocratia főelve a magán-vagyon
megszüntetése:
igen természetes, hogy senkisem szerezhet többet, mint a mennyit a megélhetés szüksége megkíván és senkisem hagyhat semmit gyermekeinek
s ezzel meg van ásva a sír a társadalom legszebb erényeinek: a szorgalomnak és takarékosságnak, a melyek a magán-vagyon szerzésével
és kezelésével szoros összefüggésben vannak.
Ehez járul még az is, hogy a házasságon

nyugvó családi élet helyett az úgynevezett szabad
szeretetet hangoztatják, a mely szerint a férfi és
nő között letrejött szövetség bármikor önkényileg felbontható. S ez már maga is elég volna
arra, hogy a legtisztább örömek száműzessenek
s hogy az ember kivetkőzzék minden méltóságából.
A közállapottal való elégedetlenséget nem
pusztán azon egyes igazságos vagy igazságtalan
megterheltetések okozzák, a melyek a törvénygyakorlati alkalmazásából önkényt folynak, hanem az a legnagyobb baj, hogy a szívekben
már előbb, régen elégedetlenség honolt. Meghasonlottak önmagokkal és a világgal! Ma oly
korban élünk, a melyben a kézi munkát mindinkább háttérbe szorítja a gyáripar. Hazánkban
az ipar fejlesztésén ezrek és ezrek fáradoznak
és jól cselekszik; mert igaz az, hogy anyagi jólétünk alapjait nem vethetjük meg azzal, ha —
mint a régibb időkben voltunk, — ezutánra is
kizárólag földmívelő nép maradunk; mert ha
nincs termés, kell lenni másnak, a mire támaszkodhassunk, s ez az ipar, főleg a gyár-ipar. A gyárak ép oly szükséges roszak, mint a hadseregek; nélkülök el nem lehetünk: mert védelmünkre szolgálnak s edzik versenyképességünket
más nemzetekkel. De az is tagadhatatlan, hogy
a gyárak fészkei a socialdemocratiának, nemcsak
Németországban, hanem hazánkban is, s hogy
nálunk a socialdemocratia nem oly nagy mérvben terjed: ennek oka abban rejlik, hogy gyáraink nem nagy számmal vannak.
Ha betekintünk gyárainkba: azonnal szemünkbe ötlik a gyármunkások szánandó helyzete. Szerencsétlenebbek ezek az elitélt raboknál; mert míg ezeknek van reménységük a szabadulásra, addig azoknak évtizedek múlva is
gyár-munka és az éhség közt kell választani.
Valóságos gépek; napokon, éveken keresztül
mindig ugyanazon szellemtelen, az ész hozzájárulását fölöslegessé tévő, gépies munkát vé o-zik.
A cselekvésnek ezen folytonos egyformasága,
az egyes munkának ily csekélyre becsülése s
magára a munkásra nézve az alkotásnak ily célszerűtlensége, — a melynek csak más száz meg
száz hasonló munkás foglalkozásával együtt van
értelme . . . megfosztja az embert az önbecsérzéstől, saját méltóságától, a végzett s végzendő

munka iránti tisztelettől; mert sohasem mond- j ellensége: Krisztus vallását terjesztjük, diadalra
hatja önérzettel, hogy ez vagy az az én kezem vezéreljük s biztosítjuk számára azon erkölcsi hamunkájának gyümölcse, nem mutathat rá, hogy talmat, melynél fogva positiv befolyást gyakoitt vagy ott van az én készítményem, miután a rolhat ugy a magán, mint a közéletre, a miként
közös tevékenység végeredményében az egyes az Amerikában és Nagybrittaniában van, a hol
munkája elenyészik. Pedig a nagy német költő, sokkal több munkás néppel találkozunk, mint az
európai kontinensen s mégis csak név szerint
Schiller szerint:
ismerik
a socialdemokratiát, ámbár London és
„Das ist's, was den Menschen zieret,
Und dazu ward ihm der Verstand,
New-York évtizedeken keresztül gyülhelye EuDass er im tiefsten Herzen spüret,
rópa sokféle forradalmi elemeinek.
Was er erschafft- mit seiner H a n d !"
Váljon csodálkozhatunk-e a fölött, ha a
munkás a lelket elölő fáradalmak közt anyagiakban, érzéki vágyak kielégítésében iparkodik kárpótolni kiállott szenvedéseit? Adjunk tehát alkalmat az úgynevezett munkás népnek a szellemi
élvezetre és pedig ideje korán, nehogy vak legyen a lélek a látásra. Azt mondjuk, hogy a keresztyénség eltörölte a polgáriasuk népek között
a rabszolgaságot; hát a gyármunkások élete micsoda, nem-e sírig tartó rabszolgaság ? ! Azt állítjuk, hogy 1848 felszabadította a parasztot, igen
ám, csakhogy ez a felszabadítás némely földes- 1
uraknál abban áll, hogy azt mondják convenciós
béreseiknek: elszegődhettek máshová, ha nem
akartok éjjel is dolgozni, s ha vonakodtak kezetekbe venni a munka eszközeit vasár- és ünnepnapokon ugy mint hétköznap. Ki van mondva
a szabad ipar s ezt az iparosok ugy magyarázzák, hogy szabadon dolgoztatnak tanoncaikkal
akkor is, mikor ők magok ünnepi ruhában járnak s innen van, hogy a felnőttek, inasok
s ismétlők iskolája üres. — Törvényhozásunk
működése ugy látszik oda irányul, hogy >> szabad
egyház* legyen ^szabad államban*, s mégis az
egyház nem láthatja gyülekezetében azon híveit,
a kik állami, különösen alsóbb rendű hivatalt
viselnek, miután „collisio officiorum* nélkül nem
hagyhatják el azt a munka-asztalt, a melyhez a
törvény vagy a főnöki parancs-szó leláncolja
őket

Azért tehát, ha a protestantismus az, a
mivé az egész keresztyénségnek lenni kell : az
emberi érték tudalomra emelése: akkor ne vegyétek el a néptől az örök hivatás reménységét
s a hitet az állandó lelki javakban, hogy a földi
életet úgy tekinthesse, mint előcsarnokát egy eleinek s cselekedeteit mint elvetett magvakat a sirontúli aratásra. (Zsolt. 126. 5—6.) Ezen hit, ezen érzete
az Istennel való közösségnek vigaszt, kedvet nyújt,
s az emberi méltóság tudatára ébreszt még a legalá,
rendeltebb hivatásában is a földi életnek. Ez ad
a létnek célt, s az életnek valódi értéket, és
semmi más; ez hatásos óvszer az elégedetlenség,
lemondás és a világ gúnyja ellen, ez kelti fel a
hasonló gondolkodásúak és érzelműek együvé
tartozásának magasztos eszméjét, tudván azt,
hogy az élet bajaiban nincs magára hagyva,
hanem a Krisztussal való közösségben megleli a
testvéri szeretetet.

A maradandó szellemi javakban s az ember
örök céljában való hit nélkül a gazdag, művelt
vagy magasabb hivatású egy darab ideig titokban tarthatja a belső ember halálát, de egy szegény gyári munkás vagy más napszámos nincs
ily helyzetben; a földi élet siralom-völgyében reá
nézve nem létezik a külső fény, az anyagi jólét,
hogy azok árnyékában ideig-óráig feledhetné a
szenvedés keserű poharát, a melyet gyakran egész
fenékig kell kiürítenie s csakhamar gyászos panasz-hangokban tör ki a zúgolódás elhagyatott,
íme ezek azon okok és körülmények, a szomorú helyzete fölött és épen azért, mert nincs
melyek lassan bár és sokszor alig észrevehetőleg^ hite, s mert úgy vélekedik, hogy a gazdagok
de biztosan egyengetik az utat a socialdemokrá- szerencsések és megelégedettek : igen természetiához s a melyekben mozgató erő a rideg ma- tes, hogy ilyen szavakra fakad: én is élvezni
akarok s a mellett keveset dolgozni, mert küterialismus.
lönben
nem tekintenek embernek s nem lehetek
S ezen a megvalósulás stadiumában is oly j
igen nagy bajon csak úgy segíthetünk, ha azt, szerencsés!
És a socialdemocratia erre azt mondja,
a minek a social democratia legelkeseredettebb
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hogy épen erre akarlak én téged segíteni. S ha
a socialdemocratia felvetett eszméje híveket, követőket toborz, ha annak magvai nálunk is termőföldre találnak : ennek a nagy mérvben veszélyes
bajnak előidézésében és fokozásában a felelősség
terhe azon gazdagokra, úgynevezett szerencsésekre, azon előkelőkre és műveltekre hárítandó,
a kik Istentől idegenkedő s minden vallásos érzelmet kicsinylő és gúnytárgygyá tevő világnézeteiket szavaikkal, példáikkal, szóval egész magokviseletével a nép szivébe becsepegtetik. Tisztelet
a kivételeknek, mert hála az égnek, még mindig
vannak hitben és szeretetben tevékeny gazdagjaink, előkelő műveltjeink; de ha oly nagy mértékben terjed a vallástalanság, hitetlenség s
ezzel készül az Ösvény a socialdemocratiához :
ebben nagy részük van a gazdagok és hatal masok rosz példájának. S ha egyszer, — a mitől
Isten őrizzen, — bekövetkeznék az explosio s a
gazdagok vagyona s kényelmük a levegőbe
röpittetnék, — a mikor ártatlanok is szenvednének s a mely körülmény csak ártana a szegénység ügyének : akkor bizonyára a nép szivét megmérgező tan anyagilag hatalmas képviselői mondhatnák el legelőször is a N>mea culpa-t c .
jExempía trahunt*. A példa ragad. Különösen a rosz. Mutassunk tehát jó példát. Járjanak elől jó példával főkép a tanitók ; mert sokan
vetik szemeiket rájek s életök zsinórmérték az
ifjú nemzedék jövőjére, azért a cselekedet ne
hazudtolja meg a hirdetett tant. A lelkész soha
se tévessze szeme elől ezen apostoli intést :
^Semmi dologban senkit meg nem botránkoztatunk, hogy ne szidalmaztassék a mi szolgálatunk/
(TI. Kor VI. 3.) Pedig előfordult az az eset, hogy
egy gyónás végett jelentkezőnek azt m o n d t a :
hát megint megszomjazott ?
Egy másik pedig nyíltan bevallotta, hogy
nagyon nehezére esik a predikátió; mert nem
hisz a lélekben és a halhatatlanságban, s nem
hisz a Krisztusban. Ily módon nem valósítjuk
meg Nagy Frigyesnek eme mondását: ^Schafft
wieder Christenthum in's Land.* Mert Isten fia
lelke nélkül a keresztyénség nem képzelhető, s
ily módon a felekezeti iskola nem felekezet nélkülivé, hanem vallás nélkülivé, keresztyénség nélkülivé lesz. v
Mutassanak jó példát a szülők is s neveljék

gyermekeiket ^az Ür beszédének intésébeír'.
(Ef. 17- 4') S a jólétnek örvendő gazdagok ne
mondják azt, hogy a vallás csak a szegényeknek
való arra, hogy a nyomort türelmesen elviselhessék ; nem ez a fő, hanem hogy társadalmi
bajaik orvosoltassanak, s ez csak akkor következhetik be, ha a gazdagok is a legfőbb jót nem
az anyagi élvezetekben találják, hanem a kötelesség hü teljesítésének, a szeretetnek, igazságnak
és Isten szerinti békésségnek érzésében.
A hit-életnek felébresztésével biztosítanánk
az embernek, a teremtés koronájának, azon őt
jogosan megillető értéket, a melylyel a nép
zöme ma sincsen tisztában, a mennyiben annak
coefficienséül a pénzt és anyagi élvezeteket tekinti és nem egyszer van alkalmunk hallani,
hogy némelyek a mily keserű resignátióval, ép
oly gúnyosan így kiáltanak fel: csak tiz ezer
forintom volna, mindjárt becsületes ember lennék !
A hitetlen, ha bekövetkeznek rá a nem szeretem napok: vagy kétségbe esik, vagy elégedetlenül forrong és dacol, s az is megtörténhetik,
hogy megingatja az állami közbékénck alapjait;
a hívőnek ellenben rendelkezésére állnak azon
eszközök, a melyek segítségével a nyomor hatását enyhítheti. Továbbá míg a hitetlen, dacára
a testvériséget, egyenlőséget és szabadságot hangoztató szép szavainak, a vastag önzés által mindinkább elidegeníti egymástól az e nbereket : addig a hivő ugyanazon mennyei atya egyenjogú
gyermekeinek s így testvéreinek tekinti embertársait. (Máté VII, 12.) Az ur és szolga, a feljebbvaló és alattvaló, a munka-adó és munkás közti
viszonyt szépen körülirva látjuk az apostoli levélben. (Koloss. III. 22.) Példák bizonyítják, hogy
lehet ily viszonyt teremteni és fenntartani és pedig üdvös eredmény nyel. Mert ha az alárendelt,
a munkás érezheti azt, hogy nem tekintik őt lelketlen eszköznek, csupán pénzzel fizetett idegennek, hanem öncéllal biró emberi lénynek, ha látja,
hogy szívélyesen közelednek felé s van tekintet
családjára, rész ve vés örömeiben és rokonszenv
szenvedései között: akkor a viszonyt megszentelő
áldás el nem maradhat, a társadalmi élet uj alakot ölt magára, a mely nem lészen alkalmas arra,
hogy benne a socialdemocratia magvai felburjánozzanak.
Thomay József,
szegedi ev. lelkész.
PÁPA
WNYIÍRI

ISKOLAÜGY.
Visszhang a , Baranyai levél * egyik
részletére.

közege, érzi egész nagyságaban és másodszor
hátrányait érzi azon tömeg szellemi és erkölcsi
melynek műveltségi forrása csarnokaul az elemi
létesíttetett. Nézzük csak mit akartunk mi ? Es
indítványaink jogosultsága még jobban kitűnjék,
juk meg miért akartuk mi ezt ?

annak
élete,
iskola
hogy
mond-

E lapok 19. számában Morvay u r a felső-bar. elim.
közgyűléséről hosszabb levelet közölt, melynek utolsó
Akartuk, hogy a tanév kezdete egyházmegyei
részletében a tan. testület altal felterjesztett indítványok- végzés alapján september első napjara tétessék. Ezzel
ról is megemlékezik. Azon észrevételekre, melyekkel
kapcsolatban akartuk, hogy a közvizsgálatok, melyek
ez indítványokat kisérte, azok fontosságánál s a testület egyházmegyénk tanügyi allapotanak és fejlődésének
morális érdekeinél fogva, következő megjegyzéseink
mérlegét kell hogy tüntessék elő, ne az év közepén,
vannak:
hanem annak végén tartassanak ; akartuk, hogy a tanHogy indítványaink túlszárnyalva vannak, s intéz- kötelesek confirmatiója a tanév befejezése, az iskolai
kedést azért nem igényelnek, ez nem cáfolat indítvá- kötelezettség betöltése utan történjék; óhajtottuk, hogy
nyaink ellen. Csak is akkor volna az, ha a tett intéz- a tanügyi bizottságnak a körtanitók legyenek a tanitó kedések legalább lényegileg megfelelnének azon intenti- képviselők helyett rendes tagjai. Egyszóval oly intézóknak, melyek fölterjesztéseinken átvonulnak. A halakedéseket óhajtottunk, melyek a haladásra fektetett
dás geniusa aligha gyászba nem öltöznék, ha a nemzeprotestantismus szellemének s a modern paedagogia
tek és egyes társadalmi osztályok beléletében a kor- követelményeinek megfelelnek. Óhajtottuk azért, mert
mányzást ily jellegű theoria szerint vezetnék. P. o. a a ziláltság és rendezetlenség megbénít és gyümölcsfénépnevelés ügyre vonatkozólag a magyar törvényhozás- léimé tesz minden komolyabb törekvést és ügybuzgalban már történt intézkedés, tehát további intézkedés mat. Nézzük csak milyenek a jelenlegi viszonyok.
szükségessége többé mar fenn nem forog. Intézkedés
Az egyik iskola tanéve kezdődik septemberben,
szükségessége nem forog fenn oly dologban vagy
a másiké octóberben, a harmadiké áprilisban, a negyeügyben, melynél az ujabb intézkedés által nem történdiké húsvétkor, az ötödiké pünkösdben stb. Micsoda
hetik lényegileg változás. Hogy indítványaink elfogadasa
chaosz ez ? Az egyik iskolaban vizsgálnak februarban,
esetén mennyiben történt volna eh. megyénk abnormis
a masikban martiusban, a harmadikban áprilisban. Az
tanügyi viszonyaiban változás : csak az ujabb intézkeegyik lelkész confirmal húsvétkor, a másik pünkösdben,
dések életbe léptetése után lehetne határozottan megmásik
uj kenyérosztáskor. Az egyik iskolaban egyik
mondani. Ugy hisszük, hogy midőn a körlelkészekből
álló tanügyi bizottság s a testület, mint a tanügy kül- tankönyvet, a másikban a masodikat, a harmadikban
és belviszonyainak megítélésére, egyes hiányok orvos- ismét mast hasznainak. Itt ez a rendszer, amott egélására állásánál fogva leghivatottabb két testület, egy és szen ellentétes, a harmadiknál meg épen semminő
ugyanazon lényegű indítványokkal lép az ehm. közgyű- I sincs. Hol itt az egyöntetűség, öntudatosság, szabatolése elé ; úgy hisszük, hogy végig tekintve az egyházm. san körvonalzott cél, helyesen alkalmazott eszközök, mint
tanügyi viszonyain, mikor azon tapasztalatra jutunk, mi- a positiv sikernek nélkülözhetetlen factorai ? De azért
4
szerint egy és ugyanazon administratió ala eső 76 is- mégis: »Intézkedés szükségessége fenn nem forog.
Mi megtettünk részünkről egyel mást, amit a
kolaban hetvenhat féle a kül- és belrendszer, s az egymástól fél vagy talan egy negyed óra távolságra eső kötelesség parancsolt, s fontos missiónk megkövetel. Es
iskolában a legellentétesebb eljárási módot követik; meg fogunk tenni a jövőben is. Ha jóakaratú törekvéugy hisszük, hogy mikor kezünkbe vesszük a megye sünk a felsőbbség részéről a positiv sikerhez múlhatatkir. tanfelügyelőjének évi jelentését s a helvét hitv. is- lanul szükséges morális támogatásra nem talál, a ki
kolákra vonatkozó megszégyenítő véleményt leolvassuk ; nem elégítő eredmény, a megbélyegző hivatalos jelenmikor azt látjuk, hogy a megyében nemzetiségre való tés fájdalommal tölt el bennünket, de lelkiismeretünk
tekintet nélkül mindegyik felekezet megfeszített erővel ítélőszéke előtt megtalalhatjuk az igazolást.
működik, hogy iskolait kül- és belszervezetileg a kor
Nem akarok hosszú lenni, vagy unalmassá válni,
színvonalára emelje: az intézkedés szükségessége na- de a levél egyes tételeire a testület morális érdekeire
gyon is fenforogna.
' való tekintetből múlhatlanul valaszolnom kell.
Mi a mi indítványaink intentiója? Hogy egyházm.
Azt mondja Morvay úr : „Míg lesz felekezeti istanügyi szervezetében legyen határozott rendszer és kola, melyben par excellence egyháztagok képeztetnek, az
egység, és hogy erre vonatkozó intézkedéseink olyanok ehm. testület a tanügyre nézve magának igen helyesen
legyenek, melyek a tanügy intensiv fejlődését nem gá- túlnyomó befolyást biztosit/ Egy más helyen pedig
tolják. Az egészséges tanügyi kormányzatnak e két így i r :
felekezeti oktatás természetes felügyelője
kellékre kell támaszkodnia. Ha ezt nem teszi, az ebből
maga az egyház, s magok az oktatást eszközölt egyedek
keletkező nehézségek nyomasztó súlyát a tanitói testület saját maguk akarván e joggal élni, képtelenséget kövemint az egyes intézkedések legközvetlenebb végrehajtó t e l n e k /

Honnan olvasta ezt Morvay úr? A tanügyi biz. I szolok. Kifejezésemet e helyett használtam : »a személy
vonatkozó indítványukból ? Ily törekvés, ily intentió ott és testületi érdekre való tekintet nélküli közös érdekű
fel nem található. Ez ráfogás s félre magyarázása a ügynek tartom a népnevelés-ügy összes ágazatait.* Kütestületi jóakaratból származó törekvésnek. Hiszen a lönben ez a felvilágosító megjegyzés nagyon is szalmafelügyelet és ellenőrzés a tanügy belszervezetét, szellemi csépelés, hiszen a levelező sorainak minden kifejezése
oldalát illetőleg a körvizsgálati intézmény által gyako- elárulja, hogy nagyon is tudja, mit értek én rövidített
roltatik, itt pedig a tanítók, lelkészek egyaránt működ- kitételem alatt. De még többet is árul el. Rendkívüli
nek közre. A külszervezetet és általában a tanügy egye- féltékenységet a hivatalos állásból folyó suprematia
temét illető ellenőrzés és felügyelet az egyházmegyei iránt.
közgyűlés kezébe van letéve. A tanügyi bizottság közMi rendkívül elfogultak volnánk, ha a lelkészi
vetítő közeg a tanügyi administratió megkönnnyitésére. karnak magasabb képzettségét és iskoláztatását a taníHogy bizonyos ügyekben, melyek leginkább a külszer- tói karé felett kétségbe vonnók. A társadalmi életnek
vezetre vonatkoznak, intézkedési joga van, azért még természetes következménye, hogy az egyesek, úgy mint
a tanítói karnak ép úgy nem felügyelő fóruma, mint a társadalmi osztályok különösen, ha szorosabb érintkelelkészinek. Képtelenséget akkor követelnénk, ha az zésben s hivatalos összeköttetésben állanak egymással,
volna. Az anomalia ép abban van, hogy a tanítói tes- mintegy ösztönszerűleg meghajolnak és némi alárendelttület szellemi működésének ellenőrzése közösen gyako- séget tanúsítanak a magasabb szellemi képzettséggel
roltatik a lelkész és tanítói kar által, az administratió szemben. Ezen természetes következmény eredménye
azon részénél pedig, melyben a tanítói testület szenve- azon suprematia, melylyel a lelkészi kar a tanítói felett
dőleges tényezőként nem szerepel : az utóbbi, ha nincs jelenleg még, nem tudom mily hosszú időtartamig bír.
is kizárva, de aránytalanul van képviselve. Tessék a Amint a tan. testület a hajdani primitív képzettségi foktöbbi superintendentiak egyházmegyéinek tanügyi bi- ról progressive emelkedik felfelé : ez a kötelék bomlik,
zottsági szervezetét megtekinteni: az aránylagosság a viszony fogy. Amily bizonyos az, hogy a szelmindenütt fenn áll. És ez a tanügy fejlődésére való lemi szabadságra jutott individuumra nézve
nincs
hátrány nélkül másként nem is lehet.
suprematia a vele egyformával szemben, a mily bizoAmi a „ p a r excellence egyháztagok képzését* illeti: nyos, hogy ez az axióma áll a nemzetek egyeteilyet a modern paedagogia nem ismer. A népnevelés- mét alkotó társadalmi osztályokra nézve is: ép oly
nek megvan a maga általános és speciális célja. Az első bizonyos, hogy a tanítói testület úgy belsőleg mint
külsőleg coordinált testület lesz a lelkészi mellett. Ezt
törekvése végokául felállítja az embert s törekszik azt
nevelni, a másik a polgárt, s ezen fogalomhoz szabja épen a jelen korral szemben, a protestantismus jellege
nevelés-tanítási eljárását. A szerint, amint a rendelkezés meg ís követeli. Ma még jogalapon all fenn a suprekétféle. »Par excellence egyháztagképző elemi iskoláról, matia — természetesen testületet állítva testülettel szemtehát olyanról, melyben katholikus, református vagy ben. Két szélsőség nyilatkozik úgy a lelkészi, mint a
unitárius gyermekek, illetőleg felnőttek képeztetnének, tanítói kar részéről. Az egyik a suprematiát azon körultramontanismus vagy elfogultság beszélhet. Ezt, kérjük vonalakban és stádiumon akarja fenntartani, melyen az
magunkat jól megértetni, nem azért mondjuk, mintha a évtizedekkel ezelőtt alít. És hogy ezen törekvését sikerfelekezeti oktatast azonosítani akarnók az általános ál- hez juttassa : a tanítói testülettel szemben a subordinalami neveléssel; vagy mintha, természetesen a mai viszo- tiót oly ügyekben is érezteti, melyek közös érdekű
nyok mellett a felekezeti felsőbbség felügyeleti jogát ügyek levén, a suprematia lényegén és körvonalán kívül
akarnok kérdésbe vonni, de a par excellence jelzőt az esnek. íme p. o. a felső bors. helv. hitv. egyházmegye
elemi népiskola helyesen körvonalozott célja föltétlenül a tanügyi bizottságba csak is azon két egyént veszi
kizárja. Igen is, az ehm. testület túlnyomó befolyást fel, kik a tanítói te tületnek képviselői.
biztosíthat magának a tanügyre, de nem azért, mert
iskolajaban,
>:>par excellence* egyháztagok képeztetnek
hanem azon terhes anyagi aldozat fejében, melyet iskolájáért hoz. Mar most, ha megfordítjuk a tételt s azt
állítjuk, hogy az egyes felekezetek hoznak iskolájukért
oly terhes aldozatot, hogy >;>par excellence* egyháztagokat neveljenek : a tétel fejtetőre van allitva, mert az
állam-hatalom első sorban megköveteli a népiskolák
általános céljának megvalósítását.
Nunc venio . . Nem méltóztatott Morvay úrnak
érteni, hogy mit értek én személy és testület nélküli
közös érdek alatt? Már nem tudom, hogy a megjegyzés az általam használt kifejezés alakjára vagy tartal
mára vonatkozik-e, de akármelyikre, mindegyikre vála-

Először is a tanügy oly közérdekű, melynél a
suprematiát éreztetni kimondhatlan elfogultság. Nekünk
az a lelkészi suprematia — nyugodt lelkiismerettel
mondhatjuk — egyáltalában nincs terhünkre. Elismerjük -— a szélsőséggel szemben jogosultságát, de felháborodik a lelkünk, midőn azt úgy erőszakolják, előtérbe
tolják, hogy a legégetőbb vallási — igen, mert a mi
egyházunk sziklaalapja a felvilágosodás és műveltségben
van lerakva — és állami kérdést képesek aldozatul
hozni. Mit csinál az a tanügyi bizottság ? Gondoskodik
arról, hogy egyházmegyénk tanügye folytonos fejlődés
és emelkedés mellett a kor színvonalán maradjon. Hogy
ez.t tehesse, figyelemmel kell kisérnie a modern p e d a gógia terén meg-megujuló fontosabb mozzanatokat és

az Indiai Brahmo-Szamadsban jegyzői, a kalkuttai gyülekezetben lelkészi hivatalt viselt, számos írásbeli nyilatkozatokat kapott, melyek felhívták, hogy e két hivatalát tegye le, illetőleg, hogy hivja össze a két testület
közgyűléseit, s azok döntsenek e kérdés felett. Szen e
leveleket ismét egyszerűen visszaküldötte, és személyes
sértegetéseknek tekintette, miután szerzőik az ügy állását nem ismerik, vagy ismerni nem akarják. Midőn az
erre következett vasárnapon Mozoomdár a szószékre
akart lépni, több oldalról kérték, hogy hagyjon fel ezen
szándékával, s miután még is fellépett, a jelenlevők
többsége elhagyta az Isten házát. Az ellenpárt ezt gyermekes tüntetésnek nevezte, s úgy mutatott reá, mint
bizonyítványra azon állítás mellett, hogy a tiltakozóknak csak zavarcsinálás a céljuk.

vívmányokat, tanulmányozni a nevelés-tanítás ezer és
ezer féle fejlődést feltüntető methodiko-didaktikai kérdéseit és ezen tanulmányozás eredményét vonatkoztatni az
egyházmegye területén levő iskolákra, sőt" ez iskolák segélyével a gyakorlati életre. Nos hát itt is a nagyobb
képzettség és szakavatottság adja meg a suprematia
jogalapját ? — Akkor kérem nagyon kár ezt a nyomorult népet kettős fizetéssel terhelni. Bizony, bizony a
lelkészi functiók mellett — különösen itt Baranyában —
nagyon könnyen el lehetne végezni a tanítói kar pensumát is. Es a suprematiat senkitől sem kellene
félteni.
Egyáltalában nem tartom magamat kompetens bírónak abban, hogy valakinek, annál kevésbbé egy testületnek értelmét és képzettségét megitvijem vagy tálán kétségbe vonjam ; de hogy a jóakaratot illetőleg itt
szerzett gazdag tapasztalatom lajstromából számba vehető
katalógust olvashatnék fel : erről meglehet győződve a
levélíró.
Ennyit az egyházmegyei közgyűlési tárgyalásra s
Morvay úr levelének ide vonatkozó részletére.
Király
Károly.

TARCA.
A B r a h m o Szamads legújabb története
Indiában.
(Folytatás és vége.)

Néhány héttel ezután végre megjelent ezen ügynek hivatalos védelme is, Szennek jobb , keze, a fent
megnevezett Mozoomdártól. E védelem azzal kezdé,
hogy kimondá, miszerint Szent nem .vezette nemtelen
indok, p. u. pénz- vagy fényszeretet. (Ezt különben nem
is állította senki sem). O tulajdonképen még ríeríl is
foglalkozott leánya kiházasításának gondolatával: a varatlan ajánlatban a gondviselés intézkedését látta. Nem
is kérdezte, hogy váljon ezen összeköttetésnek kedvező,
vagy káros hatása lesz-e, hanem csak hogy igazolt,
helyes e vagy nem. Szive és lelkiismerete e kérdésre igennel felelt. O hisz a gondviselésben, és ha minden emberek ellene nyilatkoznának is, ő tudja, hogy az Isten
nagyobb mint az emberek. Azután következett az alkudozások története, annak kimutatására, hogy Szen sem
ily korai, sem pogány szertartás melletti egybekelést
nem akart megengedni. Az első nem is történt meg ;
miután az angol kormány biztosítékot nyújtott az iránt,
hogy az egybekelés csak eljegyzés lesz, és a pogány
szertartásokon sem a menyasszony, sem atyja nem vettek részt; a házassági szerződésben világosan kitéve
van, hogy az egybekelésnek az igaz Isten jelenlétében
kell végbemennie.
Igen természetes, hogy a Szamads tiltakozó tagjai e védelmet nem találták kielégítőnek. Miután Szen

!

Most Szen összehívta a Brahmo-Szamads közgyűlését, — a melyen egyszerűen maga foglalta el az elnöki
széket, — annak megvitatására, hogy a jelenlegi titkár
lemondjon-e, mivel a Szamads tiszteletét és bizalmat
elvesztette. Az ellenfél természetesen más elnököt kívánt. Ezen követelést azonban azon indokból vetették
félre, hogy a lelkész már ex olticio elnök, sőt mikor
S£en maga késznek nyilatkozott az elnökséget átengedni
másnak, barátjai ekkor sem egyeztek bele. Ez utóbbiak
most bemutatták a tagoknak névsorát, mely ravasz
számítással volt összeállítva ; nevezetesen kitörölve voltak a tagok sorából mindazok, kik nem fizették le havi
tartozásaikat, vagy az utolsó havi illetékkel még — barmi okból — hátralékban maradtak, vagy legalabb nem
volt kezeiknél nyugta a teljesített fizetésről. Ezen eljárás — mint gondolni lehet, — a legnagyobb elkeseredést idézte elő, ugy hogy a gyűlésben végül viharos
zaj támadt. Szen és barátjai erre a helyiséget oda
hagytak, s a gyűlést bezártnak nyilvánítottak ; az ellenpart megmaradt s megállapította az általa szándékolt hatarozatokat. E naptól fogva ez utóbbi párt Szent elmozdítottnak tekintette, amibe a másik párt természetesen semmikép sem egyezett bele ; ellenkezőleg, átadott Szennek egy
26 tag altal aláirt bizalmi nyilatkozatot azon kérelemmel,
hogy maradjon meg hivatalában, s most egy nagyon aldástalan vita keletkezett azon kérdés felett, melyik birtokolja jogosan a gyűlési helyiséget, a Mandírt ? Szen
és emberei a beati possidentes elvére támaszkodtak s
igénybe vették még a rendőrség segítségét is. Utoljára
annyira ment az ellenzékeskedés, hogy mindkét párt
egy időben tartott istenitiszteletet a Mandirban s Szen
pártja egész vasárnapon át elfoglalva tartá a szószéket.
E boszantásokon megbotránkozva, az ellenpárt végül
elhagyta a helyiséget, s azóta egy magánházban tartá
gyűléseit. Miután az ellenzék azon kívánsága, hogy az
indiai Brahmo-Szamads nagygyűlése összehivassék, nem
teljesíttetett, a tiltakozók bizottmánya maga szándékozott ezt összehivni. Ezen fenyegetés arra birta Mozoomdárt, hogy a bizottmányhoz egy terjedelmes levelet
küldjön, melyben óvni akar a szakadástól. Szerinte dogmatikai indokokból sohasem jöhet létre szakadás a

Brahmo-Szamadsban, miután ennek hitvallása úgy van sértést, ki bármely cselekvénynél isteni sugallatot igéalkotva, hogy minden theistikus irány megtalálja benne nyel, mert ez ellenkezik az ész, az igazság és erkölcsia maga helyét ; így csak személyes súrlódások idézhet- ség követelményeivel.
így a látszólag halálos krisis a fiatal egyházra
nek elő különválást, s hogy ez elkerültessék, jobb lesz
még néhány hónapig várni a közgyűléssel, mig a sze- nézve újraéledéssel végződött, a mely bizonyára örmélyes izgatottság elmúlik. A fontos közügy, melyet vendetes gyümölcsöket fog érlelni, a mennyiben a Brahszolgálnak, méltó arra, hogy minden személyes kérdése- moismus terjedése, s mindazon társadalmi reformok megket félre tegyenek : a mi az ő partját illeti, ez kész valósítása, melyek összeköttetésben vannak, már is erélytelminden concessióra. Erre azt felelték neki, hogy a til- jes lendületet nyert. Mi is elfogadhatjuk teljesen azon Ítétakozó párt is épen a különválás felett panaszkodik ; letet, melylyel Miss Collett a schiszma történetét végezi:
miután azonban a legközelebbi események megmutat„A legfeltűnőbb Szen és védőinek eljárásán a vaták, hogy a Szamads, a helyett, hogy alkotmányos ala- lóság félreismerése kezdettől mindvégig. Először félre
pon és a megállapított szabályok szerint igazgattatnék, ismerte Szen azon tényt, hogy e házasság összeegyeztetkét embernek dictaturája alatt áll, — ők részükről nem hetlen az ő magasztos tanával a szellemek és lelkek
tűrhetik tovább ezen állapotot. De meg dogmai tekin- összeköttetéséről, hogy ez feladása azon védelemnek,
tetben sem vallhatják többé magukat egynek a vezérlő mely az általa nehezen kivívott házassági törvenyben
párttal, miután Szen a maga eljárását az illető házassági rejlett a korai házasulás és a polygamia ellen, s hogy
ügyben az utóbbi vasárnapon ugy igazolta, hogy „Ades're, már önmagában véve is e házasságnak pogány jelaz az közvetlen isteni megbízásra hivatkozott. A tiszta leget kell magán hordania. Csak mikor már az oltártheismus nem egyeztethető össze a közvetlen isteni ki- hoz lépett, sejtette, hogy milyen oltár előtt áll, jóllehet
nyilatkoztatás elfogadásával. Ily módon hozatik be az többszörösen figyelmeztetve lett, és a dolog minden
egyházba a pápaság és püspökség. Már is sokan van- más szemlélő előtt világos volt.
nak, kik úgy tekintik, mint hitcikket, egy bizonyos sze- ,
Azután ismét ignorálta barátjai és hitsorsainak
mélynek is halhatatlanságát. Másrészről ismét szükséges minden figyelmeztetését s intését e házasságot illetőleg,
a tiltakozás az olyan tág fogalom ellen, mely a po- valamint azon gyűlés határozatait is, a mely őt letette.
gány szokásokat megtűrné a Brahmo egyházban. A ki- Organuma, az Indián Mirror kezdettől fogva ignorálta
lépési nyilatkozat, melyet Sib Tíunder Deb fogalma- az ellenpárt minden lapjait. Az ellenfél lépéseit hamizott, a következő szavakkal végződik: „Én csak érzel- san tüntette fel s kigúnyolta.
meim elnyomásával léptem be az uj szervezetbe. Erős
Az ellenpárt valódi igazságszeretetet mutatott a
meggyőződésem, hogy ha ti nem kényszerítettetek volna másik fél iránt is. Nem csak hogy nyíltan elismeri orbennünket, mi sohasem gondoltunk volna egy uj Szamads ganuma a „Brahmo Public Opinion* a saját pártja által
alapítására. Most, miután már különválunk, szükségte- ; elkövetett hibákat, hanem e mellett még kész minden
len minden további vitatkozás. A munkatér elég nagy olyan nem pontos jelentést is kiigazítni, mely az ellenés nyitva áll mindnyájunk előtt. Törekvésünk, célunk
félnek árthatna. Mind e mellett a tiltakozó Brahmoisták
egy. Bar különböző eszközöket használjunk e cél elé- sem mentek „előnyeik hibáitól.® Hajthatlan ragaszkorésére, mindez ne zavarja a közös munkát. Az lett dásuk az igazsághoz nem egyszer bizonyos keménységvolna életem legboldogabb pillanata, ha veletek kezet gel párosul, s igazi lelkesedésük gyakran nyilatkozott
fogva, együtt működve halhattam volna meg, ámde Is- elhamarkodott tettekben s zabolátlan szavakban Ezek
tennek ugy tetszett, hogy mi különválva munkálkodjunk. azonban oly hibák, a melyeken a komoly és erős szelMindnyájan egy közös célt akarunk elérni, s különböző lemek hamar túlemelkednek. Minden esetre hiányzik
utakon juthatunk el hozzá. Bocsássa meg az ég, ha mi az ő soraikban egy oly férfiú, kiben azon vallási genius
a ti indokaitokat és tetteiteket rosszul Ítéltük meg; bo- volna, melyet Szen jobb napjaiban birt, valamint hiánycsásson meg nektek is, ha ezt tettétek velünk. Áldjon zik egy oly iró is, ki Mozoomdar legsikerültebb munmeg a kegyelem atyja titeket és minket.®
káival egy sorba Írhatna valamit. Ebből azonban épenígy megkezdetett egy 1878 máj. I 5-én Kalkuttában séggel nem következik a vallásos élet vagy a komoly
tartott gyűlésen egy uj egyház alakítása, mely „Szad- gondolkodás hiánya. Az mi az utóbbi hét hónapban
haran Brahmo Szamads* vagy is közös (általános) egy- létre jött, oly erőről, oly hitről tanúskodik, a melytől
ház nevet nyert.
jövőre még többet lehet várni, mint a mi eddig létesült.
Miután a szükséges választások megtörténtek, egyHogy a Brahmo-Szamads növekvésnek, fejlődésnek inhangúlag elfogadtatott egy nyilatkozat, melyben kime- dáit, míg Szen megállott, vagy visszafelé ment, ez
ritőleg felsoroltattak a különválás okai, és megállapít- már két-, három év óta világos volt, a lelki erőnek ily
tatott egy rövid hitvallás. Ez utóbbi magában foglalja hanyatlása azonban nem szokatlan a későbbi férfi kora hitet egy személyes Istenben, a halhatatlanságban, ban olyanoknál, kik fényes nyilvános pályát hagytak
valamint az Isten és az ember közötti közvetlen össze- magok után, és én remény lettem, hogy a dolog nem
köttetés lehetőségében ; az embernek és írásnak csalha- fog nyilt szakadásra jutni ily érdemteljes férfiúval. Nem
tatlanságát elveti. Szerinte az isteni felség ellen követ el kellett volna így történnie. Az összeütközést azonban

ő maga siettette. Bár mennyire fájdalmas is ezen visszalépés, az egyházra nézve a szerencsétlenség jó eredményt szült. A legújabb események az életnek és re- !
ménynek oly elemeit leplezték le, melyek mindazt '
felül múlják, a mit várhattam. A Szadharan BrahmoSzamads természetesenép ügy emberi, ép úgy tévedhet,
mint minden emberi reform - egyesület, de ő már is
érdemeket szerzett magának s lerakta alapköveit egy
uj vallási és társadalmi politikának, mely, hogyha az í
eddigi szellemben vezettetik tovább, felszámithatlan
áldás leend a Brahmo társulatra, s altala egész Indiára.
Legyen ez békés- és aldás-gazdag vége az 1878-diki
szakadásnak !'

Függelék.
A legutóbbi időben Szen jónak találta hallgatását
megszakítní s eddigi viseletéről egy nyilatkozatot közölni. Ez a mult év kezdetén történt a Brahmo-Szamads
évünnepén Kalkuttában. Azzal kezdi, hogy India ő tőle
már kezdettől fogva kérdezte : „Inspirált próféta vagy? 4
Ezen kérdés mindig sürgetőbb, s lassanként nemzeti
problémává lőn, mely az egész ország érdekeire befolyást gyakorolt s az ő egyházának haladását akadalyozta.
A próféta címét visszautasítja, mert a próféta egy közvetítő Isten és ember között, egy megváltó. O azonban
nem szent ember, sőt minden véteknek gyökereit érzi
magaban. Másrészről ő mégis különös egyéniség, s nem
olyan mint a közönséges emberek. Már 14 éves kora
óta visszatartotta magat az allati tápláléktól s életét az
askesisnek szentelte. Azután ismét igy szól: „Három
nevezetes egyénnel kötöttem ismeretséget. Hozzam jött
Keresztelő János és ezt monda : „Térjetek meg, mert
elközelgett a Istennek országa.® És valósággal hozzám
jött ő, kinek hangjat lndiaban évszázadok előtt hallották ;
Azután jött a názáreti próféta s így szólt: „Ne gondoskodjatok arról mit egyetek, mit igyatok.® Utoljára jött
Pal apostol, s csak ezen tant hirdeté : „Kiknek feleségeik
vannak, úgy tartsák, mintha nem volnának.® Én ekkor
cpen házasulni készültem, s a fentebbiek hatása reám
nézve azon meggyőződés lőn, hogy a házasság az el
világiasodás kapuja. Asketikus gondolatokkal léptem be
a világba; a mézes heteket szigorú vezeklések között
töltöttem: „avilagban akartam élni, munkámat elvégezni,
de nem akartam a vitagias gondolkozásuak közé tartozni.® Azt allitja továbbá, hogy az Istentől származó közvetlen inspiratióra akkor még nem gondolt,
mígnem az Isten maga szólt hozzá : „En vagyok a te
hited és a te halhatatlanságod, a te földed és eged,
higyj én bennem!® Azóta esze legyőzetett, saját akaratja elveszett, s számára egy az égből származó, állandó és folytontartó inspiratió létezik. Az emberektől
nem fogadhat el többé semmi tanítást, alig olvas el az
év 365 napján át két könyvet; a történetet gyűlöli, s
útálja azon helyeket, hol a halottak csontjai összegyűjtetnek. Beszédét ezen szavakkal végzi : ,20 év óta

harcoltam az Istennek és Indiának ügye mellett, de az
emberek szerették azt állítani, hogy engem saját képzelődésem vezérlett, megkellene gondolniok,
hogy
azon ügy ellen tiltakozni, a melyet én képviselek,
annyi mint a mindenható Istennek rendelete ellen tiltakozni. Én Isten akaratját törekedtem teljesíteni, s nem
a magamét. Nem lehet engem gyalázni oly dologért,
a melyet Isten parancsaira kellett elvégeznem, ha valaki megrovandó, ugy ez az égnek Istene, azért, hogy
engemet tanított és utasított bizonyos dolgok teljesítésére országom jólétének érdekében. Az ő parancsára
cselekedtem így, s fogok még ezer más ügyet is végezni, a mig élek.®
Midőn ily, a blasphemiával határos nyilatkozatokat
hall az ember, akkor Szennek fent rajzolt eljárása természetesen már nem talányszerii ; és csak csudálni lehet,
hogy még vannak lndiaban s Európában emberek, kiket Szennek magaviselete még zavarba nem hozott.

Mint Hönesz e tudósításából látható, alig hogy
megindult lndiaban a vallási reform mozgalom, alig
hogy tért nyert azon nemes törekvés, mely a lélekölő
bálványozás bilincseiből a tisztúltabb vallási fogalmak
ébresztése altal egy magasabb, szabadabb világnézet felé
egyengeti az utat, máris kiütött a szakadás az alig
megalakult egyházban.
Bár első pillanatra elszomorít e hír, mind a mellett
ha tekintjük általaban az uj vallások, új egyházak alakulásának történetét, nem kell féltenünk a BrahmoSzamads jövőjét.
E szakadás csak ismétlése azon jelenségeknek,
melyek a történet tanúsága szerint a hitujitási mozgalmakat rendesen kisérik. — Ily különválásokat, uj meg
uj pártalakulásokat találunk mind a keresztyénség első
századaiban, mind a reformátió korában. A hitújítás
— akár békés uton jut hozzá, akár vér áron szerzi
meg, — feltételezi a szabadságot; a szabadság pedig
a különféleségek termő talaja, az egy cél utan, de
különböző irányban, eltérő utakon induló törekvések
védelmezője.
Igaz, hogy e szakadások szétforgácsolják az erőket,
s így egyelőre ugy látszik, hogy ártanak a közügynek.
Másrészről azonban téfiy, hogy élesítik a szellemi tevékenységet, a versenytéren kényszerítik a pártokat kifejtésére mindannak, mi hitelveikben szép és magasztos;
kényszerítik tetteikkel, áldozataikkal is igazolni azon
állításukat, hogy vallási, erkölcsi nézeteik terjedése
üdvös hatást gyakorol a társadalom boldogságára. Igy
a végeredményben a verseny által csak nyer a szabadság, felvilágosodás, szóval nyer a közügy.
Gyúr átz f .

BELFÖLD.
A protestáns árvaházi felvételekről.

kettős irányban is, ugy is mint eszme, ugy is mint
egylet. De másrészt az is .igaz, hogy egyfelől uj árvaházunk építési költségeinek terheit, másrészt az egymásután fokozódva következett rossz évek hatását egyletünk Í3 megérezte, és jelenleg nem hogy nem emelhetjük feljebb az eddigi létszámot, de a jelenleginek megtartása is már némi deficittel járt és jár. — És e
mellett éppen a jelen évben esetleg abba a helyzetbe
jöttünk, hogy most az iskolai év végével csupán 5 árva
lép ki intézetünkből, és így csak öt ujabb árvát vehetünk fel.

Ezelőtt néhány évvel ezen lapok hasábjain közrebocsátottam egy rövid cikkecskét, melyben ecseteltem
a prot. orsz. árvaegylet igazgató választmányának örömeit és szomorúságait. Sok édes öröm jut ezen választmánynak — mondám — osztályrészül, mert hiszen kinek ne örülne lelke, mikor ősz felé megpillantja az
újonnan behozott s felvett io—12 árvát, érzi, hogy ha
Beérkezett összesen 38 folyamodvány, melyekben
csak kis részben is, de mégis tényező ő is abban, hogy oly 40 gyermek felvétele kéretik, kik — talan egy pár
ezen néhány ártatlan gyermek kiragadtatott az anyagi kivételével — isteni és emberi törvények szerint s alapés erkölcsi nyomorból, érzi, hogy egykor rettegés nél- szabályaink értelmében felveendők volnának. De csak
kül állhat meg, legalább e tekintetben, Isten itélő széke ötöt lehet. Melyik ötöt már a negyvenből ? Mélyen
előtt, s az árvákra mutatva mondhatja : íme igyekeztem lenyomatik a mérlegnek mind a két serpenyője ; ez is
tehetségem szerint Idvezítőm parancsait teljesíteni; rendkívüli nyomorban van, amazt sem szabad elveszni
engedtem, hogy a gyermekek hozzám jöjjenek, siettem engednünk; ennek nincs se apja, se anyja; amannak
az éhezőnek kenyeret, a mezítlennek ruhát nyújtani. ' van apja, de tébolydaban ; a harmadiknak van anyja,
Vagy midőn évközben, meglátogatva az árvaházat, kö- de hónapok óta kórházban fekszik; a negyediknek is
riilzsongja az embert 60 - 7 0 egészséges, piros arcú, van anyja, de szolgálatban, csekély béréből nem győzi
egyszerűen, de mégis tiszteségesen ruházott árva, s a gyermekeit csak az éhenhalástól is megmenteni. Egy
ki közülök még az előtt néhány hóval is egy szót sem másiknak meg sem apja sem anyja nem tudatik, még
értett nemzetünk nyelvén, az most a többiekkel egyenlő szopós korában kiadták egy kath. nőnek, azóta ennél
folyékonysággal beszél : mely magyar, s mely val- sínlődik, senki nem fizet, nem érdeklődik érte. Ismét
lásos keblű ne örvedezne lelkében ? Vagy p. o. ka- egy másiknak, harmadiknak előnye volna a felvétetésnél,
rácsony estén, még a kinek saját magának is gyermekei mert hiszen vagyontalanul elhúnyt atyja az úr szőllejévannak, siet az árvaházi ünnepélyre, mert a karácson- nek volt munkása, vagy mert atyjat megölte az iskola
esti örömet, a keresztyénségben rejlő humanismus ál- pora. De csak ötöt lehet felvenni.
dásait alig érezhetni bárhol is oly élénken, oly megMit volt mit tenni, megkeményítettük szívünket,
ragadólag, mint egy ily intézetben, az ajándékok halaz
apátlan
anyátlan árvák közül kiválasztottunk ötöt,
maza alatt görnyedező asztalt körül álló arvagyermekek
ezeket felvettük, a többieket hagytuk ott, a hol vanszemeiből előtükröződő örömsugarak világánál.
nak,
szenvedjék ők és anyjuk azon csapásokat, melyeket
Van azonban igazgató választmányunknak — mint
a
megmásíthatlan
végzet reájuk mért. Úgy hogy kényugyanazon cikkben említém — minden évben egy kínos
telenek
valánk
mellőzni
— a mi eddig alig történt meg
napja is : mikor az árvaházba leendő felvétetés érdeké—
atyátlan
és
anyátlan
arvákat, lelkész- és tanitóözveben benyújtott folyamodványokat kell átvizsgálnia, s
gyek
gyermekeit
is,
sőt
volt folyamodvány, buzgó egyaz ezekben okmányokkal illustralt (ha ugyan szabad
ezt a szót használnom ily sötét helyzetre vonatkoztatva) leti tag által kiállított okmányokkal felszerelten, melynyomort kell mérlegelnie és szavaznia mintegy élet és ben rimánkodik egy szegény özvegy, hogy hét szerenhalál felett, néhányat kiválasztania az életre, a többit, csétlen árvája közül, kiknek legidősbike 10 éves, vemivel az ő nyomorúságok valamivel enyhébbnek látszik, gyünk fel legalabb egyet, hisz ő kénytelen szolgalatba
menni, miből taplalja őket ? Es mi kénytelenek valánk
mint a kiválasztottaké, veszni engedni.
előtte
a szeretet épületének ajtajat becsukni, mert csak
Ilyesféle gondolatok voltak azon cikkben elmondva
ötöt
lehet
felvenni, öt pedig az apátlan- és anyátlanokés ezen gondolatok közelebb ismét felelevenedtek, vagy
talán újra születtek lelkemben, átélvén a héten a valaszt- ból is kitelik.
mány ismét egy oly napot, melynél kínosabb e tekin
tetben még nem fordúlt elő, mióta egyletünk fenáll.
Az isteni gondviselésbe s az emberek nemesszívűségébe vetett hit és bizalom hozta létre, s ez élteti
egyletünket. Ezen hit batorította a választmányt arra,
hogy árváiuak számát évről-évre szaporította. Csak a
közelebbi években felemelte azok számat 40 ről 50-re,
majd legközelebb hatvanra. Nincs okunk panaszkodni.
A mustármagról nőtt csemete fejlődik, erősbödik s pedig

Ezen sorok célja azonban nem az, hogy meddő
fájdalmaink ecsetelésével untassam a t. olvasót, hanem
hogy a folyamodók, ezek partfogói s ajánlói előtt
igazoljam az igazgató választmány eljárását, hogy némileg elejét vegyem azon megütközésnek, melyet méltán
ébreszthetne bennök jól felszerelt, s méltó jogon esdő
folyamodványaiknak kedvezőtlen válaszszal való visszaküldése. Fájdalommal hajlunk meg a szigorú körülmények
parancsszava előtt, de meg kellett hajolnunk.

De célunk egyszersmind az is, hogy ezen szép és
áldásos virágát hazai prot. egyházunknak újból a t. közönség becses figyelmébe ajánljuk. Ez az árvaház nem
csupán a szorosabb értelemben vett árvaegylet intézménye, hanem édes leánya ez az egész keresztyénségnek, a keresztyén társadalomnak, közelebbről az egész
hazai protest. egyháznak. Azért vegye kiki ennek
ügyét permanens gondjai ala, s a kedvező alkalmat
használja fel ennek érdekében. Hogy hol mutatkoznak
kedvező alkalmak, ki tudná azt megmondani ? Többféle indítvány hozatott szóba közelebb is e lapok hasábjain, mindegyik jó lehet egyik és'másik helyen az adott
viszonyok és körülmények között, ismét más helyeken
talan más módon lehetne ezen intézet szamára jövedelmi forrást nyitni. Minden út a keresztyénség és
humanismus Rómájaba vezet. Jeriink! és tegyünk a
mit lehet.
Fa rkas

Józsej.

A veszprémmegyei ág. h evang. esperesség
közgyűlése.
Esperességünk f. évi junius hó i-én Pápán tartotta
évi rendes közgyűlését nagyt. Tatay Sámuel esperes és
tek. Purgly Sándor egyházmegyei felügyelő urak ikerelnöklete alatt. A lelkészek majdnem teljes számmál
voltak jelen, sokan a tanitók közül, vilagiak — úgy
mint máskor — most is kevesen, a minek oka különben azon körülmény is, miszerint egyházmegyénkben
nincsenek is aránylag annyian, mint más egyházmegyékben ; azt azonban dicsekedéssel állíthatjuk, hogy a kik
egyházmegyénk intelligens vagy vagyonos világi tagjai
közül egyházi ügyeink igazgatásaban részt vesznek :
azok igazán buzgó és hű munkásai az Ur szőllőjének.
Buzgó ének, a helybeli lelkész altal nála szokásos
emelkedettséggel és melegséggel elmondott alkalmi ima,
világi elnök úrnak szívélyes üdvözlő szavai s a jegyzői
széknek a rendes jegyző akadályoztatása miatt szükségessé vált s ez alkalomra alólirott által történt betöltése
után napirendre került első helyen szeretve tisztelt esperesünknek nagy gonddal összeállított, — s kiváló
egyházkormányzói buzgósága,- rendszeretete- és tapintatosságáról tanúskodó — évi jelentése. A szűk termésű,
s különösen itt a Bakonyban valóban Ínségesnek mondható évet tekintve azt hittük, hogy esperes úr jelentését folytonos fohászkodással kell végighallgatnunk,
mert panaszokkal lesz tele : de mily kellemesen csalódtunk, midőn a jelentés gyülekezeteink anyagi ügyeinek i
altalanos javulasáról s a hitbuzgóság és áldozatkészség
oly sok szép tényeiről tett bizonyságot.
Örömmel vettük tudomásul, hogy a gyülekezetek
részéről az egyházkerületi főtanoda s egyéb közintézetek fenntartására kivetett, s a legutóbbi években meglehetős hiányosan befolyt évi adókból körülbelül ötször
annyi jött be, mint a sokkal jobb termésű mult évbep
S e mellett gyülekezeteink ez év folytan is több eze-

rekre menő költséget áldozták a törvény kívánalmainak
megfelelő iskolák s egyéb egyházi épületek építesére s
javítására, — s ezek között kiváló elismerést érdemel a
jó igyekezetű tési anya, — és a mult évben a református felekezettel eddig fenntartott közösségnek elkerülhetetlenné valt felbontasa után újonnan szervezkedett
nagy-gyimóti leanyegyház célszerű iskolaepületeik létrehozásáért. — Különös örömmel értesültünk a pápai
gyülekezetnek szép haladást mutató anyagi helyzetéről,
melynek egyes hitbuzgó tagjai — mint az előbbi években, úgy most is — több százakra menő adományokkal és alapítványokkal járulták a gyülekezet felsegéléséhez. — A közgyűlés kedves kötelességének ismerte
őszinte háláját kifejezni a kegyes jóltevőknek, de egyszersmind elismerését a gyülekezet kiváló buzgalmú
lelkészének, nagyt. Gyurácz Ferenc úrnak, mint ezen
örvendetes hitbuzgóság folytonos élesztője- és fenntartójának. — Hasonló halaérzettel vette tudomásul a közgyűlés, hogy a mult évben tek. Purgly Sándor esperességi felügyelő ur székfoglalasa alkalmával egy az egyházmegyében hivataloskodott lelkész özvegyének gyamolítására tett 150 forintnyi alapítvány szaporítására
nem lehetett ugyan a kedvezőtlen időviszonyok miatt
— mint határoztatott — gyűjtést rendezni, mindazáltal
ezen kegyes alapítvány gyarapitásara tek. Ihász Lajos
lőrintei földbirtokos úr 100 forintot (előre lefizetett 2
evi kamataival), s tiszt. Szalay Sándor nagy-szőllősi lelkész ur 25. évi lelkészkedésének emlékére 25 forintot
ajándékozott; ugyanezen alapítványhoz nt. Gyuracz
Ferenc lelkész úr évenkinti 4, s nt. Szarvasi Sámuel
lelkész úr évi 5 forinttal járulnak. •— Nem lehet
tehát állítani, hogy a hitbuzgó áldozatkészség kihalófélben van a prot. egyhazban, működik az ime, az ínség
idején is.
Az esperesi jelentés említést tesz egy-két pörös
ügyről is, melyek azonban esperes úrnak, a kiküldött
bizottságnak s különösen tek. esp. felügyelő úrnak tapintatos eljárása folytán békés uton kiegyenlítettek, s így
esperességi törvényszékünknek nem volt egyéb teendője, mint a rendesen vezetett pénztari számadások
megvizsgálása. Pénztárunknak van ugyan mintegy 300
forintnyi követelése a megboldogult pénztárnok örökösei
ellen, mely ügy — nehezen tisztázható volta miatt —
már évek óta foglalkoztatja egyházmegyénket, azonban
reményijük, hogy az annak rendbehozására újonnan kinevezett bizottság végre valahára rendbehozatja azt.
Az egyházmegyében időközben történt vaitozasokból a következőket jegyzem ide: alólirott volt hántai
lelkész a csernyei, Eősze Uezső s. lelkész a veszprémi,
Horváth Károly v. palotai helyettes a hántai s Farkas
Mihály s. lelkész a v. palotai gyülekezetek lelkészeiül
választattak meg.
Kiválóan érdekesnek tekintem közgyűlésünk targysorozataban foglalt közérdekű mozzanatok közül felemlíteni az országos protestáns árvaház ügyét. Mint
minden egyházmegyéhez, úgy a mienkhez is megkül50*

detett a prot. árvaegyleti választmany elnökségének
azon megkeresése, hogy egyházmegyénk évi 6 forint
fizetéssel lépjen az árvaegylet tagjainak sorába, esperes
úr azonban azt vélte, hogy egyházmegyei pénztárunk
ezen szerény óhajtásnak sem felelhet meg, de azért nem
tette ad acta a nemes báró felhívását, hanem aláírási ivet
bocsátott ki, melyen az esperességnek majdnem minden
lelkésze és tanítója bizonyos összegnek évenkinti fizetésére kötelezte magát, melyhez a gyűlésen jelen volt
világi urak is hozzájárulván, 30 forintnyi összeg vagyis
6 tagsági évi díj biztosíttatott ekként a prot. árvaház
számára. — Az árvaház, mint protestáns egyházunk
bar gyöngélkedő, de azért életrevaló legkedvesebb gyermekének nevelésére különféle szebbnél - szebb tervek
beszéltetnek meg e lapok hasábjain ; én részemről azon
egyházmegyéknek, melyeknek pénztára nem rendelkezik
adományokra adandó pénzekkel, kiváló
figyelmébe
ajánlom egyházmegyénk itt említett intézkedését.
Népiskolai bizottságunk értesítéseit ismét a papai
iskolával kell kezdenem, melynek felsőbb osztálya Gyurácz Ferenc lelkész úr vezetése alatt állván, magasabb
színvonalon allo mintaiskolának tekinthető. Némely tanítónk sokalja a kötelezett tantárgyakat, s íme a pápai
iskolaban azokon kivül még a lelkész úr által szerkesztett s a kerületi tanügyi bizottság kiváló
figyelmébe
ajánlott „Magyar irodalom- és művelődéstörténet* is
taníttatik, úgyszintén illemtan, rajz és házi ipar, mely
utóbbinak tárgyai a székesfehérvari kiállításon bronzéremmel tüntettettek ki. — Ezenkívül kitűnő népiskoláink vannak: Kis-Kamondon, Lajoskomáromban és ,
Csóton, mely utóbbinak tanítója ez évben egyházmegyénk részéről a Zsedényi-féle 100 frtos segélydijra
ajanltatott. E helyen meleg hangon fejezi ki elismerését ;
a közgyűlés Borbély Sándor nemes szalóki tanító úrnak, kinek 50 éves jubileuma e lapok hasábjain mar
közöltetett, s kinek számára egyházmegyénk a legmagasabb királyi kitüntetést óhajtaná elnyerni. — Hálával
vette tudomásul egyházmegyénk Veszprémmegye közönségének nem magyar ajkú gyülekezeteinkben a magyar
nyelv terjesztése körül érdemeket szerzett tanítóink megjutalmazására mar több ízben adott néhány darab
aranyból álló aldozatat, s halaját a megyéhez intézendő
külön köszönőlevélben fogja tolmácsolni. — Jutalmat
tűzött ki esperességünk azon tanitó számára is, ki a
selyemtenyésztés, méhészet és gyümölcsfatenyésztés terén
kiváló buzgosagot tanúsít. — Sok vitára adott alkalmat azon körülmény, hogy egyházmegyénk tanköteles
növendékei köziil föltűnően sok az iskolaba épen nem
jarólc s azoknak száma, kiknek nincs tankönyvük, mire
nézve megjegyeztetett, hogy említett iskolába nem járók többnyire ismétlő iskolakötelesek, s az ismétlőiskolak sok helyütt nincsenek rendezve; a tankönyvek
hiányát jelzó adat pedig az egyetemes tanügyi bizottság altal szerkesztett statiszt. tablak illető rovatainak
helytelen értelmezéséből eredt. Mindenesetre szükséges
volna vagy átdolgozni azokat a mintákat, vagy világo-

sabb és részletesebb utasítást adni azoknak betöltéséhez, mert így nem lehet egyöntetű képet szerezni tanügyi állapotunkról. — Általában népiskoláink ügyének
állásával mind tanítóink képzettsége és buzgósága, mind
az általuk felmutatott eredményre, mind az iskolaépületek állapotara nézve meg lehetünk elégedve ; annyi
bizonyos, hogy néhány év alatt évtizedekkel jutottunk
előbbre, ha tanügyünknek csak 1—2 évtized előtti állapotát a mostanival hasonlítjuk össze.
A népiskolaüggyel kapcsolatosan tudomásul vétetett, hogy az eddigi esperességi tanitóegylet feloszlott,
s helyette külön szervezkezkedett egy somlyóvidéki
egylet tiszt. Szalay Sándor és egy bakonyvidéki, alólirott elnöklete alatt.
Esperességi gyamintézettink bevétele több volt a
mult évinél, s ugy látszik, hogy a gyámintézet évrőlévre több hívet nyer.
A felolvasott folyamodványok közül érdekes a v.
palotai gyülekezet kérvénye, melyben legutóbb volt két
lelkészétol azon évenkinti 8 forintoknak behajtasat kéri,
melyet ók egy leanygyiilekezettól jogtalanul vettek fel,
a mennyiben ez az anyaegyház pénztárat illette volna.
A palotai gyülekezet ezen 8 frtokat 47 év óta se nem
vette fel, se nem követelte, s ha most sikerül (?) neki
volt lelkészeitől, vagy talán még a megboldogult lelkésznek örököseitől is 47 évre a 8 frtokat csak kamat
nélkül is megnyerni: csak gratulálhatunk a jó gscháfthez. — Egy másik folyamodványban egy lelkésztársunk
panaszt tesz a helv. hitv. testvérfelekezet egy lelkésze
ellen ennek vegyes házasságok körül elkövetett törvénytelenségei miatt. Hiába, igaza van Szigethi „Toldy*jában annak a sírásónak, hogy: „testvérek közt szokás,
hogy csá-ra egyik, másik hajsz-ra huz s , nem megy az
az unió még így különválva sem, pedig de kár !
Az indítványok között megemlítendő alólirottnak
határozati javaslata, mely a gyülekezetek háztartását
az esperesség felügyelete alá helyezni célozván: javasolja, hogy a gyülekezetek számadásai és költségvetései
évenkint az egyházmegyéhez beadatván, az esperességi
számvevő által átvizsgáltassanak, hogy az egyes hívek
hátralékainak behajtásához az egyházmegye segédkezet
nyújtson, illetőleg eszközöljön ki sat. — A javaslat egy
bizottsághoz utasíttatott ; voltak ellenzői, de pártolói is.
Épen apropos-ra olvasom az e Jap legközelebbi 23.
számának 744. lapján, hogy ezen intézkedés a dunamelléki ref. egyházkerület több egyházmegyéjében már
foganatosíttatott is; — tehát talan nálunk sem lesz
jogtalan vagy kivihetetlen. — Egy helyes indítványt
terjeszt föl egyházmegyénk a kerülethez az államsegélyre nézve is, t. i. hogy az allamsegély a folyamodó gyülekezetek közt osztassák ki kamatnélküli
kölcsönre s ezek altal a második évtől számítandó 10
éveken át tizedrészletekben visszafizetve a kerület által
tőkésíttessék. mely allandó tőke kamatai egyházi célokra ajándékoztassanak. Ezt, — valamint azon indítványt is, hogy az államsegélyben a kerületi fótanoda

ne részesittessék — ajánlom a kerületi gyűlés képviselőinek figyelmébe.
Reggeltől délig és délután 3 órától estig tartó
gyűlésünk többi tárgyai nem annyira közérdekűek, hogy
közölve legyenek e becses lapban, mely úgy is többnyire — mi dicséretére legyen — tér szűkében szenved.
Kolbenheyer

Albert,

csernyei ev. lelkész.

Templomszentelési ünnepély.
Örömünnepe volt a bőnyei ág. evang. egyhaznak
a mai napon, hogy roskadozó állapotban levő, mar
celjanak alig megfelelő templomát megújította egy nyolcheti időszak alatt.
Az újbóli felavatást Karsay Sándor superintendens
ur ajtatos és szerény segédlet mellett végezte.
Megható, örvendetes érzés volt az ősz főpapot
látni, hallani az oltár előtti beszédében; nt. esperes
Mészáros István bezi, és a helybeli lelkész Pfeifer Lajos
urakat egy célra, egy par órai egyházi hivatalos működésük alatt mieinknek mondhatni.
Az ősz főpap, a jeles egyházi szónok, valamint
mindig, úgy most is nagy örömöt, vigaszt nyújtott,
emelkedett szellemű, a kor színvonalán álló beszédével.
A közmívelódés hőmérője gyanánt tüntette fel
a templomot, iskolát, temetőt; a mennyiben a templom
jókarbani állapotjaból a nép vallásosságát, az iskolából
az iskolázott emberek értelmiségét, a temetők tiszteletben tartásából a halhatatlanság szilárd hitét észlelhette.
Jelenleg ő az elsőt vette tüzetes tárgyalás ala, feltüntetvén a kérdést, mi volt a templom a hajdani népek
előtt? menhely, hogy az most is menhely, csakhogy
más értelemben. A sebzett szívű most is nyugtot és
menedéket talal itt üldöztetésében a világtól, panaszának meghallgatására nyitva álló kegyes atyai füleket;
sebeinek bekötésére írt a vallás vigaszában ; — a szerencsés is boldog zsámolyt haladó imájának kibuzgására ; oltárt aldozata jó illatú füstjének Isten eleibe vitelére.
Végül megáldotta az egyházat, a mennyiben ember megáldhatja, s kérte ra az Isten áldását buzgó
könyörgésben; serkentette a híveket atyáik emlékének
megőrzésére, a vallásosságnak az életbe átvitelére.
Ehhez méltólag a helybeli lelkész Pfeifer Lajos úr
a szószékre lépvén : „a lelki köveknek a hit, szeretet,
remény altali megelegyítésével egy láthatlan lelki egyház felépítését* ecsetelte buzgón, szépen, alaposan,
Péter apóst. 2, 5. verséből kiindúlva.
Megható volt a közönség- szép éneke , buzgó
zengedezése orgonakisérettel: „Örül mi szívünk, mikor
ezt mondjuk, a templomba megyünk, hol úristennek
sz. igéjét halljuk/ — A helybeli tanitó s ének-vezér
es a bábolnai allamtanitó úr choralis közreműködését
itt méltó dicsérettel említjük feL
Regen látott Bony, ily szép es fényes ünnepélyt,

zsúfolásig megtelt templomot. A nagy időköz, 1789
évtől óta, az egyháznak nagy idő telt el, a nagy idő
nagy szükség-érzetet ébresztett, a buzgóságra, a vallárgyakorlásra mind az anya Bőny, mind Bana, Babolna,
Peér leányegyházak tagjaiban.
Külső fényéhez járult az, hogy Györgyhazy János
tagi-birtokos úr kegyes buzgó neje, egész családi iinnepélylyé tette a mai napot, megjelenvén a templomban
s emlékül egy szép aranyos, eddig nélkülözött csillárral,
meggyújtott viasz, singnyi magas gyertyákkal az egyhazat negajándékozta. A oltáron is égtek a nagy szal
gyertyák, mely azonkívül három gazdag nehéz selyem
terittékkel is díszelgett. Ott volt még báró Bottmer
hitsorsos magyar csaladja is vidéki vendégekkel.
Végül a hitbuzgó főpasztortól, szintoly hitbuzgó
nyája érzékeny búcsúval vált meg, a mily szeretettel
és tisztelettel fogadta jövésében, olyannal nézett utanna
távozásában. Fogadtatásánál örömmel rivaltuk: Isten
hozta; távozásánál: az Isten hordozza szerencsésen!
Ezen óhajt és kívánságot ki érdemileg bírja, az ma r
maga felér egy boldogsággá!. Ezt nyerte el a főpásztor híveitől.
P- J-

Szövetkezzünk az aszódi ev. gymnasium
segélyezésére.
(Felhívás a pestmegyei ev. lelkészekhez.)

Hogy az aszódi gymnasiumra szükség van, bizonyítja a látogatottság.
Hogy az aszódi gymnasium életrevaló, bizonyítja
az a szellemi ereje, mely nemzeti és protestáns elvek
szerinti culturalis missiót teljesít.
Hogy az aszódi gymnasium szegény, közös ismérve
majdnem minden prot. középtanodának s így nem szégyelli i való.
E szegénységet enyésztetni ujabb időben egyik
csattanós jelszavunk. De nem szavak kellenek többé,
hanem tettek!
Szövetkezzünk jó tettre, Atyámfiai férfiak !
Szövetkezzünk 20-án tiszttársak úgy, hogy mindenikünk 50 frtot gyűjtsön a f. é. reformátió ünnepig,
hogy a vallás és tudomány nagy átalakulásának emlékünnepén egy ezer forintos alapítványt tehessünk le az
aszódi gymnasium oltárára !
En alólirott kötelezem magamat ez 50 frt begyűjtésére. Kötelezzétek magatokat ti is egy általam köröztetendő íven.
Az áldás, a siker, az utánzás is, el nem fog ma; radni, mit kérve remélünk Istentől a XC zsoltár 17 v.
foglalt szent igék értelmében.
Láng

Adolf.

pestm. ev. tanügyi esperes.

I RODALOM.
A

,,Vasárnap"

cim

protestáns néplap ügyében.

alatt

megindítandó

olcsó

V a n szerencsém jelenteni

miszerint a tervezett néplap, ha Isten segít s tisztelt
tarsaim is akarják, tolyó évi októbertol hetenként egy
nagy nyolcadrét íven, színes borítékban, ezen felirattal
„Evangyeliomi egyház Magyarországon* megjelen. A
lap, szellemi erő tekintetében biztosítva van. Az anyagi
oldalra nézve, eddig 1250 példány elárusitásara van
Szíves ígéret, mely annyi mint biztosítás. A lap terjesztésének felügyeleletére ajánlkozni szívesek voltak : Debrecenben Némethy Lajos, H.-M.-Vásárhelyen Miklovic
Bálint és Futó Mihály, Makón Csécsi Miklós és Szőllősi
Antal, Kecskeméten Laukó Károly és Fördős Lajos
segédeivel, Nagy Kőrösön Filó Lajos, Kis Kalman
Magyar Antal, Pest vidékén Lang, Margócsy, K. Tóth
Kálmán, Pesten s az ország több részein a biblia árusok által, Kőnig Rudolf, Pesten Ballagi Mór minden
tőle telhető partfogásáról biztosított, Farkas József pedig
rendes munkatárs lesz. Kisújszálláson Dorogi Lajos,
Illyés Balint, Böszörményben Pápay Imre, H.-Szoboszlón
Zsigmond Sándor, és Sóltesz László. Nagy Váradon
Nagy István és Kun Béla, Borsodban Szabó József, s
5—19 példányra többen. Azon tisztelt társaimat, kik
a megindítandó lapnak népünk vallás-erkölcsi emelése
szempontjából szükségét látják, bízalommmal kérem,
hogy némi tájékozás végett arról, hogy korül-belül hany
példány elterjesztetését eszközölhetik, engemet julius i-ig
tudósítani méltóztassanak. A lap számonként 4 krajcár
lesz. Ha a »Lelkészi tar* t. előfizetői csak 5—10 példány elterjesztését is eszközük, biztosítva lesz a vallalat,
melylyel a cél : uj ébredés és buzgalom támasztása
magyar protestáns egyhazban. Isten velünk ! Celder
Marton.
Korlátlan

szabadválasztás és hivatalnokok

nyo-

morúsága ref. egyházunkban. Irta Edes Ábrahám, sályi
ref. lelkész, Sarospatak, 1880. E cím alatt most külön
kis füzetben, megbővitve jelent meg a gyakorlati érzékkel irott és életbölcsességben bővelkedő cikksorozat,
mely lapunk nem régen mult szamaiban látott napvilágot. A tárgy, melylyel szerző foglalkozik, csakugyan
megérdemli a szorgos tanulmányozást, s csak örvendhetünk, ha az e fölött váltott eszmecsere minél szélesebb körben terjed el. Ara nincs kitéve.
Értesítés. Az x Éneklő kar* cimü dolgozatára
Kálmán Farkas lelkész úrnak annyi aláiró, illetőleg előfizető, a mennyi ezen mu nyomatasi költségeinek fedezésére kívántatik, jelentkezvén, az említett mű közelebb
sajtó alá adatott s a t. alairóknak f. évi augusztus havában szét fog küldetni. Ez ideig azonban csak is a kiadasi költség lévén az alairások altal fedezve, — pedig
szerző ezen művével prot. árvahazunknak is egy kis
jövedelmi forrást óhajt nyitni, — újból ajanlom ezen
művet a t. közönség figyelmébe, egyszersmind jelentem,
hogy az előfizetések 80 krajcárjával f. év aug. végéig

elfogadtatnak, azokat kérem vagy ezen lapok t. szerkesztőjéhez (Pest Maria utca 10), vagy a mu szerzőjéhez Kalman F. ref. lelkész úrhoz Gyüd-re (u. p. Siklós) küldetni. Farkas József.

KÜLÖNFÉLÉK.
* Személyi hír. A felső-szabolcsi ref. e. megye
folyó hó 11-én Kisvárdán tartott gyűlésén nt. Lukács
Ödön e. megyei főjegyző s ideigl. esperes, széles körben ismert egyházi s szépirodalmi irót, kit Gyulai Pál
a budapesti szemlében, az ifjú lyrikusok közt, kiválóan
méltatott: 61 szavazattal 23 ellen rendes esperessé
választotta. A 87 egyházból alló s népes e. megye
nagy reményeket köt az ifjú s erélyes esperes működéséhez ! Jövőre bővebben. Görömbei Péter.
* A vasárnap megszentelése. Annak alkalmából,
hogy a nyomdászok és betűszedők petitiót adtak be
a hírlapírói körhöz, a hétfői lap, tehát a vasárnapi
munka megszüntetése végett, a politikai lapok is kezdik
pengetni azt a thémát, mely a mi lapunk olvasói előtt
már bizonyára jó régen ismeretes, hogy t. i. jó volna
a vasárnapi munkaszünet tárgyában nemcsak a társadalomnak, a lelkészeknek, hanem a törvényhozásnak is intézkedni. A törvényt meg nem tartókkal aztán majd
úgy kell tenni, mint Louisvilleben (Kentucky), hol a rendőrfőnök vasárnap sorba járta a nyomdakat, korcsmákat
etc. s ahol valakit munkaban talalt, szigorú büntetést
rótt rá.
* Az

eperjesi

evang.

collegiumban

tartatnak :

A jogaszok alap- s államvizsgái junius 17—27-ig. A
theologusok és semminaristák zárvizsgái junius 17—
30-ig. A gymnasistak zárvizsgái junius 20—28-ig. Az
érettségi szóbeli vizsgák junius 30-án és julius i-én. A
tanitóképesítési vizsgák julius 1 1 o-ig. A tanév ünnepélyes befejezése esik junius 28-ara. A partfogósági
nagy gyűlés julius hó 13-án délután 3 órára. Hazslinszky Frigyes, igazgató.
* Kubin város elöljárósága az irsai »lelkész*-hez
lordult valami keresztlevél ügyében még januárban. Irsán
azonban van róm. kath. plébános és van ev. lelkipásztor.
A kubini levél az utóbbit illette, mert az illető keresztlevél az ag. hitv. anyakönyvből lett volna kivonandó ;
a levél azonban tévedésből a kath. paphoz, Vághelyi
úrhoz került, ki e véletlent csúnya mistificatióra hasznalta fel. Az evangelikus lelkész nevében goromba levelet
irt Kubinba, hogy ő magyarul nem szokott szóba allani
senkivel, ő pánszláv s ő neki ne merjenek máskor magyar levelet irni. Kubinban e levélre jelentést tettek s
kiderült, hogy Vághelyi hamisította a levelet az ev. lelkipásztor nevében, kivel ellenséges viszonyban áll. A váci
püspök ezután erős korholásban részesité a magaról
megfeledkezett plébánost, a kultuszminisztérium pedig az

igazságügyminiszteriumhoz tette át az ügyet s — Vághelyi ellen legközelebb megindul a fenyítő pör.
* Sárospatakon, mint levelezőnk írja, a himlőjárvány nem nagy mértékben ugyan, de uralkodik, aminek
következtében a superint. tanügyi választmány s a tanári kar, a orvos meghallgatása után a gymnasiumi
vizsgálatok siettetését határozta el. A szülők bizonyára
megelégedéssel vették tudomásul ezen óvintézkedést,
mely által a főiskolai hatóság a közönséget nem elrémíteni, hanem megnyugtatni szándékozott. Efféle járványok ellen az óvatosság, még ha talán kissé túlzott
rendszabályokban lelne is kifejezést, soha sem árt s az
illető hatóságnak csupán lelkiismeretessége s a felügyeletére bízott növendékek iránt való gondossága mellett
tanúskodik.
* Gyászhirek. Ercsey Soma reform, segédlelkész f.
hó 12-én Pesten a német ref. egyház »Bethesda* kórhazában tüdővészben elhunyt. Középiskoláit Erdélyben
bevégezvén, előbb a jogi pályára lépett, s miután mint
jogász az önkénytesi évet is leszolgálta, a bpesti theol.
intézet növendéke lett, majd innen ezelőtt talán 7—8
évvel kikerülve, a dunamelléki ref. egyházkerület külömböző megyéiben működött mint segédlelkész, mindenütt, belől és kivül az iskola falain, becsületes szerény
magaviseletével, tiszta jellemével számos jó barátot szerzett magának, s minden ismerősének becsülését, szeretetét élvezte. Ennek dacára lelkészi pályáján a szerencse mostoha volt hozzá, esetleg oly vidékekre került
mindig s. lelkészül, hol állomás nem jött üresedésbe,
s így egyik év mult a másik után, és ő még mindig a
keserűnek mondott s. lelkészi kenyeret ette, közelebb
Sárkeresztúron. A mult ősz óta erős jelei mutatkoztak
nála a tüdővésznek, időnkint fel-felkereste a főváros kitűnőbb orvosait, de menthetlen volt, gyengült egyre.
A közelebbi dislocatio alkalmával mar nem helyezték
el, hanem a közgyűlés tagjai közt egy alairási iv köröztetett részére, ki már akkor az említett kórházban
feküdt. Azóta itt volt a boldogult, gondos, lelkiismeretes ápolásban részesülve, mig nem a mondott napon
csendesen, alig észrevétetve örök álomra elszenderült.
Koporsóját csak egy-két jó barát könyei áztaták, de a
távolban számos jó barát és ismerős lelkéből viszhangzik
azon óhaj : Nyugodjál csendesen jó barát ! —
Mihályi
Károly, a nagy-enyedi evang. reform. Bethlen főtanodán a philosophia tanára, f. hó 11-én hosszas és kínos
szenvedés után meghalt.*) — Tarnócy Tivadar sárospataki
gymnasiumi tanárt ujabb óriási csapás érte, hat éves kis
fiának Sándornak elhunytában. Öt nap alatt két szép
reményű gyermeke esett a Sárospatakon uralkodó himlőjárvány áldozatául. A szerencsétlen szülők iránt a
részvét minden oldalról a legmeghatóbb alakban nyilvánul. Béke poraikra !

*) Necrologot kérünk a jeles tudós és derék tanférfiról.

Szerk

NECROLOG.
N a g y Zsigmond, f
A győri ág. hitv. evang. gyülekezet ritka képzettségű és kedvelt segédlelkésze: Nagy Zsigmond f. hó
6-an meghalt. Alig múlt még 24 éves, alig kezdte el
még az életet, mikor be kellett azt már végeznie!
Halálának híre ismerősei közül senkit se lepett meg
egészen készületlenül, de mindenki lelkében mély meghatottságot keltett. Nekem is van jogom e fájdalomhoz, hadd szenteljek tehát néhány sort fájó emlékének !
Nagy Zsigmond 1856 ápril I I . született Győrött,
nem gazdag, nem is előkelő, de tetőtől talpig becsületes szülőktől a kik a szeretet egész melegségével és
féltékenységével szerették és ápolták a gyenge testalkatú gyermeket, félelemmel és reménynyel gondolván
a jövőre, vájjon nem kéri-e el őt is, mint többi testvéreit, a nyolcadik vagy a kilencedik év áldozatul.
Nem tette. A mozgékony, élénksége altal feltűnő gyermek még inkább feltűnt lassankint szellemi tehetsége
által, a miért is szülői, sajat kívánságára, könnyen elhatározták, hogy taníttatni fogják, bárminő aldozatokba
kerüljön is. így tehát 9 éves korában megkezdette tanulmányait a győri evang. algymnasiumban, s miután
annak négy osztályát a lehető legkitünőbbb eredménynyel elvégezte, felment a soproni lyceumba, a hol nem
kevesebb sikerrel végezvén tanulmányait, 1873-ban letette az érettségi vizsgát. Ugyanezen évben kezdődött
végzetes tüdőbaja, de ennek végzetes voltára nem gondolván, hű maradt régóta táplált kedvenc szándékához,
t. i. hogy a lelkészi pályára készüljön. 1873 őszén tehát beiratta magát a soproni theol. akadémia hallgatói
közé, s a nala megszokott pontossággal s a hivatottság
lelkesedésével kezdte meg szaktanulmányait. Csakhogy
már az első évfolyam vége felé annyira erőt vett rajta
betegsége, hogy nem várhatván be a tanév leteltét,
május közepén, orvosai tanácsara, visszatért szülőihez,
oly szandékkal, hogy üdülés végett egy évig nyugodni
fog. Azonban, Karsay Sándor superintendens ur jóakaratú ajánlása folytán, a legnagyobb készséggel fogadott
el egy igen kevés teendővel járó nevelői állást a kies
és egészséges fekvésű Zay-Ugrócon, gr. Zay Albertnél
s az ott töltött egy év alatt, melyből igen kedves emlékeket hozott el, s a melynek tetemes befolyása volt
szellemi fejlődésére is, meglehetősen visszatért egészsége. Uj erővel és uj kedvvel fogott ezután ismét tanulmányaihoz Sopronban, de testi ereje csakhamar újra
hanyatlani kezdett, úgy hogy a theologia harmadévi
folyamát csak privátim lehetett elvégeznie. így is végezte, s 1877 octóberben Haliéba, innét pedig 1878
ápril elején a gyönyörű vidékű Heidelbergbe utazott
az egyetem látogatására, s visszatérvén 1878 oct. 24.

szép sikerrel letette a papi vizsgát. Ugyanezen évnek
november havában főtiszt. Karsay Sándor, ki a tehetséges ifjút már gyermekkora óta szerető figyelemmel
kisérte, régi szándékához híven, maga mellé fogadá segédlelkészül. N a g y Zsigmond e hivatalában kötelességeit a legaprólékosabb dolgokra is kiterjedő
figyelemmel és szigorú pontossággal v é g e z t e ; magvas és szépirályú templomi szónoklatai által pedig közkedvességet
vívott ki magának. De régi baja a mult ősz óta rohamosan erősödött, s állandóan a szobában maradásra
kényszerité. Folyton ingerűit kedvetlensége és elégedetlensége mellett, melyet tétlenségre kárhoztatása miatt legyőzni nem tudott, végtelenül jól esett neki az a
páratlan kímélet és figyelem, melyet főtiszt. Karsay
Sándor úr és családja részéről tapasztalt. Május elején
kiment a közelfekvő Ménfőre, hogy onnnét junius közepén Gleichenbergbe utazzék gyógyulást keresni. Ez
volt utolsó reménye ! Azonban e hónap elején teljesen
megtörve tért vissza Ménfőről szülőihez, s azok karjai közt végezte szenvedésekben gazdag életét.
Nem volna egész e különben is kis keretű kép,
ha meg nem toldanók néhány vonással irodalmi működéséről. Halhatatlan műveket nem teremtett, de szép
remények szálltak vele sirba ! Már algymnasiumi tanuló
koraban feltűnt eleven előadása s merész határozottsága,
melylyel tanuló társai előtt gyermek olvasmányainak
és különösen a szinhazban látott daraboknak tartalmát
elmondani és megbírálni tudta és merte. Dolgozgatni
1872-ben kezdett, s első versei a soproni ifjúság >:)Bimbófüzér* cimű kis lapjaban jelentek meg. D e csakhamar dolgozni kezdett a Győrött megjelent ,Szabad
Polgáriba, a melynek megszűnése után munkatársa lett
a »Győri Közlöny *-nek, majd a »Győri L a p o k é n a k s végre
a »Hazánk"-nak. E mellett 1876 óta levelezője volt a
Toldy István ,Nemzeti Hirlapc<-jának, a múlt év óta
pedig a Csukassy József ,Pesti Hírlapijának s ezekhez nemcsak élénken irt helyi híreket, hanem költeményeket és értekezéseket is küldött. Többféle irányú
dolgozatai közt aránytalanul nagy számmal vannak a
lyrai költemények, melyek legnagyobb részének tartalmát a szerelem képezi. Igen sokan tudják Győrött,
hogy szerelmi költeményeinek tárgya nem költött ideál
volt. A z 1878 év elején elpattant lantján a szerelmi
dalok húrja s ez idő óta leginkább műfordítások által
keresett lelkének szórakozást és enyhülést. Két műfordítását felolvastak a Kisfaludy-társaság ülésén, az egyikről Greguss Ágost, a másikról Győry Vilmos nyilatkozott elismeréssel. E g y kis vígjátékát előadtak a győri
színházban. A z utolsó időkben mindig ritkábban szólalt
meg, míg végre a kíméletlen halai örökre elnémitá.
Megírtam a hogyan tudtam ! És most Isten veled korán elhunyt barátom ! Ne bántsa lelkedet e hézagos közlemény, melynek megírása olyan nehezen
esett az enyimnek! Baráti kötelességet akartam ezzel
iranyodban leróni, nem tehetek róla, hogy csak így
lehetett azt lerónom ! Sokat tűrtünk és reméltünk mi
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : I D r .

D3a.lla.gri
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együtt, te mindig többet, mint én, most végleg elváltak utaink, Isten veled tehát örökre! Legyen nyugalmad csendes a sirban !
—

ADAKOZASOK.
A prot. orsz. árvaházra : Szőllősi Antal makói
ref. leik. 3 frt. 97 krt. (Ehhez járúltak a confirmált
leányok : Gera Lidia 10 kr., Galamb Vilma 6 kr., Erdei
Rozália 10 kr., Sarkadi Zsuzsanna 1 frt., Biró Eszter
50 kr., Kis Erzsébet 19 kr., Vas Viktória 9 kr., Mogyorósi Roza 3 kr., Glöckner Ilona 20 kr., Tarjányi
Roza 4 kr., Kardos Eszter 6 kr., Szűcs Jolánka 12 kr.,
Pásztor Eszter 10 kr., Gréczi Katalin 4 kr., Nagy-Gy.
Erzsébet 10 kr., Diós Juliána 10 kr., Görbe Juliána 10
kr., Szél Anna 10 kr , Szabó Erzsébet 20 kr., Bárányi
Maria 4 kr., Raffaí Lídia 6 kr., Kovács Eszter 10 kr.
Bódi Rozália 10 kr., Sarkadi Rozália 10 kr., Szentesi
Eszter 4 kr., Szalai Lidia 4 kr., B.-Szűcs Juliána 3 kr.,
Lengyel Klára 2 kr., Márton Juliána 2 kr., Czina Viktória 2 kr., H.-Kovács Etelka 6 kr., Borcsök Eszter
2 kr., Koczkás Juliána 4 kr., Hajdú Katalin 5 kr.) —
Boldizsár Imre sepsei ref. lelkész 50 krt., (áldozó csü"
törtöki perselypénz). — Morvay Ferenc szaporcai ref.
leik. alapítványa kamatjául 6 frt., ezenkívül 1 frt., (melyhez járultak a confirmáltak : Simon Juli 5 kr., N a g y
Juli 4 kr., Dudók Juli 4 kr., Barhó Zsuzsanna 4 kr.,
Biró Eszter 5 kr., Csöme Zsófi 5 kr., Balog Ján. 5 kr.,
Pál J. 5 kr., urvacsorai pers. gy. 28 kr., a lelkész
35 kr.) — Lukács Dániel m. túri ref. leik. és esperes
24 frt. 81 kr. (Ehhez járultak : A z aranyági leányiskola
növendékei 2 frt. 2 kr., Központi IV. fiiskola növendékei 14 frt. 54 kr., Fóti leányiskola növendékei I frt.
75 kr., Berettyóparti leányiskola növendékei 2 frt.
80 kr., Biróféle leányiskola növendékei 2 frt. 20 kr.,
Újvárosi leányiskola növendékei 1 frt. 50 kr.) — Simonides János szécsényi ev. lelkész 4 frt. (Ehhez járultak:
Gazsó János 4 kr., Hittig Gyula 50 kr., Hittig Lajos
50 kr., Králik István 25 kr., Ruzsinszki István 25 kr.,
Matuta Lajos 20 kr., Kadanyecz József 10 kr., Paczek
Mária 10 kr., Gonda Anna 1 frt., Oláh Mária 20 kr.,
és a lelkész 86 kr.) — Miklovicz Bálint hód-mezővásárhelyi ref. leik. 8 frt. 42 kr., a confirmáltak részéről. —
Szilágyi Benő gyömrői ref. leik. 3 frt. (Ehhez járultak :
a confirmáltak 1 frt. 55 kr., a lelkész 1 frt. 45 kr.) —
Arany Antal gyönki ref. lelkész 2 frt. 10 kr. a confirmáltak részéről. — Baróthy József udvari ref. lelkész
1 frt. (perzselypénz). — Grátz Mór göllnitzbányai ev.
leik. 6 frt. a VII. szepesi bányavárosi esperesség 1880.
évi tagsági díja. — Markó Lajos felügyelő ur a kassai
magyar-német evang. egyház részéről 9 frt. 17 kr. —
Stiegler Gusztáv aradi ev. leik. 4 frt. a confirmáltak
részéről.
Szerk.

D E U T S C H M.-féle művészeti intézet Budapest.

Mai számunkhoz mellékelve van a Franklin-társulat tankönyvjegyzéke.

PROTESTÁNS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI
El ő f i z e t é s i

SZERKESZTŐés .

K 1 A D Ó - H 1 V A T A
VIII. ker. Máiiauica 10, sz. 1, em.

dij:

Hirdetések d i j a :

H e l y b e n házhozhordással s v i d é k r e postai küldéssel 4 hasábos petit sor többszöri beiktatásáért
L : félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdíj
lcir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban.

külön 3 0 k r .

Hflp T e l j e s széLirL-ÚL példáirxyolclteLl m i n d é g s z o l g á l h a t u n k .
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Előfizetési felhivás

PROTESTÁNS EGYHÁZI és ISKOLAI LAP4'
1 8 8 0 - d i k évi, h u s z o n h a r m a d i k 2-ik félévi f o l y a m á r a .
E l ő f i z e t é s i c L i j : Egész évre 9 forint, félévre 4 forint 5 0 kr., negyedévre 2 forint 2 5 kr
Az előfizetési pénzeket lapunk kiadóhivatalába (Mária-utca 10-ik szám alatt) kérjük küldeni.
Laptulajdonos és felelős szerkesztő

Dr. Ballagi Mór.

Ama „vallás-szabadságról".
Valahányszor különösen a budget tárgyalása alkalmával vallásos kérdések kerülnek a
képviselőházban napirendre, mindannyiszor Tisza
Kálmán miniszterelnök hangoztatja: hála istennek,
hogy Magyarországon kiki saját hite szerint szabadon élhet vallásának. Hogy az ily állítás nem
egyéb üres phrasisnál, azt nem csak onnan tudjuk, mert az 1848-ban a XX. t. c.-ben tett
igéret a vallás-egyenjoguságára, mely 1868-ban
az 53. t. c.-ben újra ismételtetett, még most sem
lett ténynyé, hanem abból a sajnos körülményből is, hogy szentesített, apáink ártatlan vérével
kivívott jogaink sem tartatnak fenn teljes épségben, mint azt azon tény is bizonyítja, hogy ismételve fordulnak elő esetek, melyek a protestánsok
jogfosztásával egyenlők.
Ilyen esetekre saját
tapasztalásomból visszapillantani, következő sorok
célja.
1872-ben Kereszt falva nevű leány gyülekezetemben egy ev. férfi kath. nőt vett el feleségül.
En idéztem és magyaráztam a jegyeseknek az
1868-dik évi 12-dik így hangzó t. cikket: ^A

vegyes házasságokból származó gyermekek közül
a fiúk atyjoknak, s a leányok anyjoknak vallását
követik. A törvénynyel ellenkező bármely szerződés, térítvény vagy rendelkezés ezentúl is érvénytelen és semmi esetben sem bírhat jogerővel/
A felek örömest beleegyeztek a törvény
ily rendelkezésébe. Az esketés után még is a
kath. lelkész az evang. együgyű paraszt embert
más esküvel kötelezte, hogy az idézett törvény
mellőzésével minden gyermekét a kath. vallásban
fogja neveltetni. En siettem ezt a hajmeresztő
esetet, mely a törvény és eskü szentségét egyaránt compromittálta, feljelenteni. A törvényszegő lelkész ellen megindított vizsgálat után eljárása rosszaltatott, a törvény érvénybe visszahelyeztetett, oly meghagyással, hogy a fiuk az
ev. atya vallását fogják követni.
Ezen házasságból az első években a kath.
nő után a kath. leánygyermekek a kath. lelkész
által kereszteltettek m e g és minden rendben
volt. 1872-ben azonban ezen házasságból fiu
született, ki is az evang. apa után a törvény
értelmében én általam lett volna megkeresztelendő. A kath. lelkész még is, dacára a törvénySi

nek, dacára az esketésnél elkövetett és rosszaltatott eljárásnak, megkeresztelte a fiút, mielőtt
én még megtudhattam volna, hogy ott gyermek
született a háznál. Én természetesen megint bejelentettem a jogsértést. A szepesi közigazgatási
tanács elrendelte ugyan, hogy én a keresztelést
az én községem anyakönyvébe vezessem be, de
a paraszt fejében azért megmaradt a szilárd
meggyőződés, hogy a gyermek azon hitvalláshoz
tartozik, melynek lelkészétől megkereszteltetett.
Ilyen a mi vallás-szabadságunk és szentesített
jogaink >:>békés* élvezete.
Ha az említett esetek jogsértéseinket eléggé
illustrálják, a következő esemény következtében
éppen a gyakran idézett 53. t. c. az 1868. évről, a kath. clerus által már nem is létezőnek és
tekintetbe nem veendőnek tekintetik. Ugyanis
megint Keresztfalván a kath. Keresztfálvy Imre úr
ev. nővel kelt össze, kitől ez évben március 15-én
leánygyermeke született. Miután egy családtagtól
ez esetről és a szándékról tudósíttattam, hogy
ezen gyermeket is a kath. lelkész fogja megkeresztelni és hogy óvjam meg egyházam jogát,
én a törvény idézésével tiltakoztam az ev. gyermek kath. lelkész általi keresztelés ellen. Mindennek dacára, a kath. lelkész májas 16-án megkeresztelte a gyermeket. Ő, kit az állam fizet,
az állam törvényét lábbal tiporja.
Mind ez, lehetne mondani, csak egy fanatikus, törvényszegő és lelkiismeretlen egyén hibája, a törvény maga egészben még is épségben
fennáll a honpolgárok vallásos jogainak megóvására. De most jön csak a »fekete leves*,
mely az egész törvényt illusoriussá teszi. Az én,
a kath. lelkészhez benyújtott óvásomra t. i. egy
hivatalos iratot kaptam ő tőle, hű fordításban
ily szavakkal: »Egy püspöki körirat m o n d j a : a
törvény vegyes házasságok tekintetében a keresztelésre nézve semmit sem rendel. A szülék felszólítására a keresztelést végezhetjük és azt a
felszólítást a keresztlevéllel együtt a lelkészi hivatalhoz küldjük. Lőcsén p. o. ily esetben a
keresztlevél sem küldetik meg.*
így állván a dolog tulajdonképen, már is
felfüggesztetett ezen püspöki rendelet által az
idézett törvény, hogy a fiuk atyjoknak, a leányok
anyjoknak ^vallását követik, ha az ev. egyháznak
törvényileg igért kis gyermek mindjárt az első

életbe lépésnél a kathol. lelkész funktiója által
különbség nélkül szerencséltetik meg. És ha,
mint mondám, a keresztelés nem is dönt a hitvallás tekintetében a theologus és az egészen mívelt
ember előtt, dönteni fog és számtalan visszaélésekre és lelki nyugtalanságra szolgáltat alkalmat
ezerek meg ezerek előtt, kik azon szilárd meggyőződésben élnek, hogy a gyermek olyan hitvallású, milyen egyház lelkészétől megkereszteltetik.
Tény az, hogy ha a vallásos törvények úgy értelmeztetnek, mint a püspöki idézetből kiderül, úgy
a törvény tulajdonképeni célja egészen meghiusúl,
a törvény maga illusoriussá lesz, a vallásos elnyomatások és jogsérelmek napirenden lesznek,
míg a képviselők házában a tényleg fennálló
^vallás-szabadságról* sallangos beszédeket tartanak.
A következmények nem fognak kimaradni.
A ^regnum Marianum* arany korszaka ugy látszik bekövetkezik megint. Szepességben a XVI.
században 150.000, a XVIII. században 70.000,
most már csak 35.000 ember a protest.-vallás
híve, úgy hogy ezen úton visszafelé haladva,
nem fog száz év szükségeltetni, hogy a protestáns ember nyoma is eltűnjön azon földről,
melyben a reformátió leghamarább és legmélyebb
gyökeret vert. Kedvezőbbek-e másutt a viszonyok ? Alig hiszem! Ex ungue leonem!
Weber

Samu.

Minden dolognak csak a kezdete nehéz.
Közelebbi cikkemben a hivatalnokok nyomorúságára reform, egyházunkban hívtam fel a közfigyelmet,
de úgy látom, az ágost. hitv. testvéreknél sem valami
brillians a papok helyezete, sőt hajlandó vagyok azt
hinni, hogy az unitárius atyafiak sem igen építkeztek úgy, mint lehetett vagy kellett volna. Azért,
hogy tisztességesebb megélhetési alaphoz juthassunk,
követve más pályák szolgáit, lássunk a dologhoz, míg
nem késő. Petőfink szózatával mondom: „Talpra magyar ! itt az idő, most vagy soha !*
Hallgatagságunkat már is, jó állapot miatti szívünk
megkövéredettségének hajlandó a világ betudni; külön,
ben is a nép alsóbb osztálya előtt oly ideális boldog
a mi helyzetünk, miszerint azt hiszik, hogy még ma is
lévén földtermékéből adózó, szántás-hordás-tűzifa-fuvarozásra kirendelhető jobbágysága a papnak, mi maradtunk, mi vagyunk igazi urak 1
Tagadhatlan, hogy pályánk szellemi tekintetben,
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minden másokénál dicsőbb. Helyzetünk jól felfogott
szempontból, oly méltóságos, minőnél nagyobbat képzelni sem lehet . . . Mily magasztos céljaiban, mik
a legmagasabb értelemben vett oktatásban, a bűn és
szerencsétlenség ütötte titkos és nyilt sebek orvoslásában, az élettel- s annak visszásságaival kibékitésben, határozódnak. S még magasztosabb, hivatása teljesítésének munkássa'gi körében !
Nem monopolizálhatja a tudományt, melylyel másoknak használni akar, mert az egyetemes papság elvénél fogva, közkézen forog a könyvek könyve, a biblia.
Nem károsíthat a mai divat szerint közpénztárt, mert
az anyagi javaknak csak ellenőrizésére van hívatva.
Munkája, tett szolgálata túlbecsülésével nem zsarolhatja
híveit, mert a világi elemmel megosztott kormányzat, közigazgatás, beavatkozás jogánál fogva úgy
szólván a gyermek is tudja, mi az a dij-minimum,
melynél többet a lelkész nem követelhet. Sőt egyházi
hivatalunk fenséges voltának kellő fényben feltüntetésére azt mondom, hogy fejdelmünk, a Jézus után, a
legfőbb polcon állunk : Miniszterek, Verbi divini ministri vagyunk ! bár híveink altal számon nem kérhető
rendelkezési összeget, de még számadási kötelezettséggel jaró szükségletet sem szavaz, kevés kivétellel egyházunk részére a költségvetésre jogosított hatósag, hanem neki megyünk pénzetlen pénztárral, fogatlan fogakkal, karatlan karszékkel, labatlan labakkal, hajdani
leitar szerint a bizonytalan jövőnek, évről-évre 1 bízván
a szíveket mozgató, lelkeket jóra hevítő isteni hatalom,
az ige birodalmanak elfogyhatlan gazdagságaban, nem
törődve,
hogy szegre akaszthatjuk-e napirendről leveendő, különben égetőnek mutatkozó szükséginket; nem
nyugtalankodva azon, hogy jeles Tompánk egykori keleméri lakahoz hasonló lyukakban, az egyhaz-igazgató
testületének rendszeres befogadasára, még tám-nélküli
ülhely-lóca sem helyezhető, a különben e célra hasznait
legtéresb szobaba se, hanem egy pár tiszteségesb személy, keresztbe vetett lábakkal a küszöbre kerül ; nem
békétlenkedve, hogy a főzés művészetéhez kivant, most
épen az altalanosan bevett takarék konyharendszer mellett használt labatlan serpenyőben lesz-e mit főzni,
sütni, a szent hajdanban egyszer megalapított s azóta
számtalan nyirbalásokat szenvedett chartáink jövedelméből, melynek összege napról-napra lekiismeretnélkülibb módon s minőségben szolgaltatik ki. Értem a legtöbb helyen sok hajszolással, a lelkész kerülhetlen beavatkozása mellett is, immel-ámmal, hányd el vesd el
végzett, sőt sokszor lopással összekötött szolgálmányokat
a cséplő gépeken, szóró rostákon sortirozott legaljasb
minőségű gabona-neműek gazos kimérését, azon ürügy
alatt, hogy Isten a termelőnek olyat adott! és az ekként kézbesíthető vagy remélhető díj is, nem csak hátralékban marad, hanem évről-évre kevesbedik, devalválódik, a több esztendei hü szolgálatért illetékes jutalmazás, — más téren alkalmazásba vett percentuatio
helyett jelentékeny kárral, az alapnak, a földnek is hí-

veink talpa alól napról-napra fogyása miatt, példáú
Sályban, hol egy ember élet folyama alatt 20 köböllel fogyott a párbér, a legtisztább minőségben számítás szerint. Hát még ha por és szemet százalékát is betudjuk : mennyivel ? . . . A musttól fizetett bor-deputatum,
hogy élvezhető és eladható legyen, 16 itce helyett egyegy puttón szőllőre (meghatározatlan űrméretű edényekben szállítva) változtatott; sok helyen pedig egy krajcárral itcénként tétetett megválthatóvá. A fa-illetmény
tekintetében, faban szűkölködő vidékeken, a kevés meleget és kevés parázst szolgáltató gizes-gazas fűzfával
szúrják ki az egyházi szolgák szemét; sőt az erdős
helyeken is, sokszor csak szekér-számba adott, ölekben
sem vágott galy és mindenféle korhatag minőségben.
Ú g y hogy bátran merem mondani, hogy ha egyházi
kormányunk, a Cicero pro domo sua = magok fazeka
mellett méltán jajongok érdekével nem törődve, uj alapokról nem gondoskodik, a végrehajtók minket is legtöbbünket végre hajtanak, s egyházunkkal együtt szellemileg, anyagilag alámerülünk.
Szeretem azonban hinni, h o g y : »nem halt még
meg a gyermek, csak aluszik! * Azért a magasból, hol
a főtisztelendő superintendens és méltóságos főgondnok,
főfelügyelő urak állanak, várom az ébredésre keltő, a
kezdeményező szózatot. Mert a kis embernek — ha
mindjárt verbi divini minister is — szava legtöbbször
azon sorsban részesül, hogy indítványára, a ki szeretne
tenni, nem tud ; — a ki tudna pedig: nem akar, nem
mozdúl! . . . hanem midőn a puszták királya ad hangot, akkor minden teremtmény eszmélkedik !
Kegyeskedjenek hát szólni, hatni, tenni, mélyen
tisztelt főtisztelendő püspök és méltóságos főgondnok,
főfelügyelő urak, egyesült erővel, mind három evangyeliomi egyházaink részéről és kebelében !
A nyomor, ínség rabszolgái fölött uralkodni bár
vessző és királyi pálca nélkül, a szeretet jogarával sem
lehet boldogító ! . . . S ha magunk nem törődünk helyzetünk javításával, ugyan mi módon várhatnánk azt
másoktól, a távolabb állóktól? Hiszen „néma gyereknek — szoktuk mondani — anyja se érti szavát !(<
Kezdjék meg azért a zörgetést, a kisebbek érdekében, a legnagyobb fiűk, közszülénknél, az anyaszentegyháznál ! . . . Különben is ezt várni jogosít az elsőszülöttség előnyéből kifolyó méltányossági elv. Mert
bárminő igazságos akarna is lenni gyermekeihez, az
apa és anya (értem itt a világ-apát és az anyaszentegyházat) az első gyermek kapja ki legjobban az osztályrészt. Ugyanis, míg el nem szaporodnak a magzatok, mindenre jobban telik ; a fenek-fészek csak azt
nyeri, amit az idő, a sors meghagyott, a mi j u t !
Illő tehát, hogy a tűrhetőbb, vagy épen boldog
állapotra jutott testvérek, rokonszeretet szent hevével
gondoljanak azokra is, kiknek számára Jókaink szerint,
tenyeren hordozás helyett, a sors kezétől csak ütleg,
finom kalács helyett pofleves jutott.
Napjainkban keservesen kell tapasztalni, mint szall-

nak egymásután, nem is keresztyén, más felekezetűek,
— más vallásúak — nem is közénk olvadásra kész liberális, közjóra szűkkeblű felekezetesség nélkül áldozni
hajlandó, hanem a legorthodoxabb, emancipatio dacara
tőlünk szigorúan elzárkózó zsidó kezekre — a magyarok altal bírt j a v a k ! S ha ez így megy rohamosan
tovább, nem tudom hol talalandjuk fel magunkat? ha
ennek a pusztulásnak egyházi érdekből, az egyházi
terhek birtokra tabláztatásával, elejét venni nem törekszünk.
Másik aggasztó körülmény, hogy a létérti erős
küzdelem mar a köznépnél is studiumot csinál, a természetszerű szaporodás ellen, s ez által aztán a halálozások is napról-napra érezhetőbbé teszik az erőben
fogyatkozást.
Jelzem még azon sajnos körülményt is, hogy a
tagosítások altal, tetemesen jobbitottaknak vélt egyházi
hivatalok, igen sok helyen az adó teljes terhének viselésével, az egyházi szolgalmanyok végkép megszüntetésével, s végül a legeltetési jogtól eleséssel sújtatván,
elgondolható, mily mérvű befektetésekre vannak kényszerítve, s több rendbeli cselédek s baromlegeltető
szolga tartására utalva. Például csak egy par tehén s 3
par ló szamára — ha az őrizetért a tagbirtokon nem
akar egy embert tartani — legeltetési jogot a földesuraktól, vagy nyomásos rendszerben gazdálkodó közönségtől, darabonkint 8—10 frton kénytelen vasarolni. S
így merhetem kockáztatni azon állítást, miszerint a
tagosítások, — legelő és réthiány s ebből folyó kellő
marhaallomány bealhthatása nélkül — határozottan roszszabb allapotot idéztek elő a hajdani viszonyoknál. Hat
még, ha a mezei rendőri kihágasokat is figyelembe veszszük: mily hátrányt szenved az a hivatalnok, kinek
anyagi ereje, vagy lelki batorsaga hiányzik a vakmerő,
szántszándékos kártételek megtorlására.
Végül szükségesnek talalom hangoztatni azt, hogy
nem annyira sajat, mint a szűkölködés erősebb nyűgében kinlódó paptarsaim szomorú helyzete iránti érdeklődésem ösztönzött szavam felemelésére.
Vajha azért a világi elem, hatalmas karral felfogván az uj kor galyarab lelkészeinek ügyét, az élet
tengerén biztosabban és könnyebben haladhatas végett
kivenné az úr szolgáinak kezéből az emberfölötti erőt
igénylő evezőt, s gőzerővel segítnék egyhazunk jobbjai,
éltünk hajóját óhajtott révparthoz juttatni.
A d j a Isten ! hogy a merész eszme diadalának
harcosai között lathassuk főpásztorainkat, főgondnokainkat és a főfelügyelő urakat!
A d j a Isten! hogy a velők megoszlásáig hatván
szavok : »a kövekből is támaszthatnának Ábrahamnak
fiakat!*
Edes

Ábrahám,

e. m. t. biró

ISKOLAÜGY.
A sárospataki ref. főiskola szépészeti és
műrégészeti muzeuma.
[ j A sárospataki főiskola egyiKe azon protestáns
tanintézeteknek, melyek a kor igényeinek megfelelő taneszközökkel jól és bőven föl vannak szerelve. Könyvtára
ritkítja párját az országban ; természettani- és természetrajzi muzeumai oly jól be vannak rendezve, hogy
az azokban levő taneszközök altal a természettudományoknak még akadémiai tanítása is lehetővé van téve.
S mindezen gyűjteményekhez járul egy olyan gyűjtemény, amely még eddig minálunk a szó szoros értelmében unikum, t. i. a szépészéti- és műrégészeti muzeum.
A szépészeti muzeum alapítója Felméri Lajos,
jelenleg kolozsvári egyetemi tanar volt, a kinek azonban a kezdet nehézségeivel küzdve meg kellett elégednie egyelőre azzal, hogy nehany kiválóbb képzőművészeti termék beszerzése altal aesthetikai előadásait az
ifjúságra nézve élvezhetőbbé, gyümölcsözőbbé tegye.
Bokor József, a muzeum jelenlegi őre ellenben mar a
muzeum elé egyetemesebb, magasabb célokat tűzött
ki s azoknak megvalósitasára mar eddig is annyit tett,
hogy méltán nevezhetjük őt a muzeum második alapítojanak. Bokor a muzeum által a műízlést akarja a jelen
és a jövő nemzedékben felkölteni s amennyiben muzeuma ebbeli rendeltetésének megfelelne, bizonyara
hozza fog járulni a nálunk eddigelé oly annyira elhanyagolt képzőművészetek fölvirágoztatásahoz, mert szaporítani togja a műértő és muvásarló magyar emberek szamat.
A napokban jelent meg a sárospataki szépészeti
és műrégészeti muzeumról a jelentés, melynek adatai
bizonyára örömmel fogjak eltölteni mindazokat, a kik
a közművelődési ügyek iránt érdeklődéssel viseltetnek.
Az említett muzeumba— mint a jelentésben olvassuk
— eredetileg kizárólag képzőművészeti tárgyak vétettek
föl, s csak a lefolyt tanévben helyeztettek el ott a főiskola egyéb gyűjteményeiben szétszórva volt műrégészeti és műipari tárgyak is, valamint az éremgyiijtemény.
Az éremgyüjteményt a lefolyt tanévben báró Vay
Béla, borsodmegyei főispán rendezte. A 3169 darabból
álló gyűjtemény értéke báró Vay szamítása szerint
2990 frt 74 kr.
A muzeum az elmúlt tanévben részint adományozás, részint vétel útján gyarapodott. Az adományozók
közül különösen kiemelhetjük ifjú baró Vay Miklóst, a
ki a képzőművészeti társulat több becses kiadványát,
Hosszufalussy Gyulát, a ki egyptomi utazásaból hozott
több érdekes tárgyat, a pesti kőszénbánya- és téglagyártársulatot, a mely számos altala produkált muipari
cikket ajándékozott a múzeumnak. Vétel utján beszereztettek: a képzőművészeti társulat 1879. és 1880 ki
kiadványai, Izsó Miklósnak négy szobra, számos metszet,
photographia stb.

A pénztari kimutatás szerint a muzeum kiadása
897 frt 46 kr., a pénztári maradvány 254 frt. 5 kr. volt.
A fennebbiekben jónak láttuk olvasóinkkal röviden megismertetni a sárospataki szépészeti muzeum jelenlegi állását. Tettük ezt főképen abból a célból, hogy
érdeklődést ébreszszünk az iránt. Mert hiszen a közönség érdeklődése s ebből eredő áldozatkészsége az, ami
lehetővé teszi az effajta gyűjtemények fölviragzasat.
Az áltálunk ez alkalommal bemutatott múzeumnak külön alapja, amiből rendszeresen dotáltatnék, tudtunkkal nincsen s így kétszeresen szüksége van annak
a hívek áldozatkészségére. Ez idő szerint a muzeum, a
mint a pénztari kimutatásból látjuk — mubevásárlásra
alig fordíthat többet 300 frtnal, ebből eredeti festmények beszerzésére évenkint csak 100 frt tetetik félre.
Persze ez összeg oly kevés, hogy azzal valami fényes
eredményt produkálni nem lehet. Ha azonban a protestáns közönség ezen gyűjtemény jelentőségét felismerve,
attól anyagi- és erkölcsi támogatását nem vonja meg :
ugy mar akkorra, a mikor a majdan életbeléptetendő
középiskolánál szerveztetni fognak hasonló muzeumok,
— a pataki szépészeti muzeum bizonyara mintául fog
szolgálni amazok berendezéséhez. Es ez talan mégis
csak dicsőségére fog válni nemcsak a pataki főiskolának, hanem annak a protestáns közönségnek is, a mely
mindig nevezetes volt arról, hogy a közművelődési intézményeket lelkesülten fölkarolta.

A prot. nőnevelésről.
—

Észrevételek

Cinke
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röpiratára.
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IV.
Ezen tehát segítenünk kell. S azt akarja C. űr
könyvének 4-ik cikke megoldani az altal, hogy állítsunk
Sárospatakon leánynevelő intézetet.
E cikket így kezdi igen tisztelt szerző úr : „Ki a
hibás? A szülők vagy egyházi elöljáróság? Mindkettő*.
Felel : „Az egyházi elöljáróság hibás azért, mert nem
akarja a bajt meglátni s még kevésbé akar azon segíteni. A szülők hibásak azért, mert könnyű szerrel
akarnak a magukra vállalt kötelesség terhétől megszabadulni a helyett, hogy magok is sarkalnak az egyházi hatósagot a nőnevelés tisztességesebb gondozá- J
s á r a / Sok igazsag van e szavakban. Az én véleményem is az, hogy e kérdésben csakis űgy jutunk kívánt
eredményhez, ha igen tisztelt lelkészeink, egyetértve a
világi elemekkel, egyesült erővel igyekeznek a protestantismus közvéleményét arra megnyerni, hogy állítsunk
helylyel - helylyel jól berendezett, jó szellemű, protestáns nőnevelőintézeteket.
Hanem azutan, a miket itt mond C. segédlelkész
űr, az ugyan nagyon birálat alá esik részemről. Véleményem szerint, aki igazán hatni kíván a nyilvános
föllépéssel — épen egy röpirattal — nagyon szigorúan
szedje össze azon adatokat, melyek állítása igazságait

támogatjak, bizonyítják. Mert nincs könnyebb, mint
valamit allitani, olyan kérdésben kivált, mely iránt —
maga röpirat iró szerint is — nagy közönyösség uralkodik, — hogy a közvéleményt félre vezessünk. Azt
mondja ugyanis C. úr többek közt : „mivel a közelben
magunknak nincs nőnevelo intézetünk, hat elvisszük a
leanyokat oda, a hol van.* Más helyen ismét: „a szülőknek nincs arra módjuk, hogy elvihessék okét messze,
mivel pedig magunknak nincs, nem hogy olcsó, de
semmilyen nőnöveldénk, hat felnőnek ugy, mint a vadrózsa — illatlanűl/ Ha C. úr röpiratát nem a tiszaninneni egyházkerületnek ajánlotta volna egyedül, hanem
a hazai összes protestáns közönség figyelmébe, bizony
nem szólnék erre, illetékesebb emberektől várnám a
feleletet, vagy igenlést, de így az igazsag érzete kívánja,
hogy szóljak. A röpirat első cikkében az van mondva,
hogy az „a miskolci leánynövelde feladatát mind ez ideig
becsülettel betöltötteitt
meg az van mondva, hogy
semmi féle leánynöveldénk nincs. Ezt a kis ellentmondást megbocsátanam az ifjú szerzőnek, de már azt nem
tudom megbocsátani, hogy mielőtt e szavakat papírra
irta, annyival inkább, mielőtt sajtó ala bocsátotta, nem
vett magának annyi faradtsagot, hogy Miskolcra elránduljon, itt az egyházkerületi leánynevelő intézet helyiségében szétnézzen, akkor, midőn a növendékek együtt
vannak, mikor a templom kinézésű, díszes, tehetségünkhöz képest fölszerelt tantermekben, a reggeli órákban
felhangzik a halaének és ima; akkor, midőn az egyes
szép és tnár magasabb tantárgyak előadasai után, a
vizsgán — nem a tanítók, de az intézet elnökei altal
tett kérdésekre, — azon feleleteket hallhatná, melyek
után egy fővarosban több évig növekedett mívelt űri
nő azt a vallomást tette, hogy „Miskolc és vidéke leánygyermekeinek nem szükség távolabbi nőnevelő-intézeteket fölkeresni ; akkor, midőn a mi intézetünkbe jöhetn e k / Csak egyszer vett volna magának faradtságot a
különben oly buzgó segédlelkész úr, hogy azon nemzeti, vallasos nevelésű irányról meggyőződjék egy-egy
egyhaztörténelmi, erkölcstani, irodalmi, iralytani, fogalmazasi óraban, melyet itt táplálunk !
Legyen ez téves allítására egyik feleletem. A
másik az, hogy intézetünkben évenként a vidéki növendékek 40—50 percentet tesznek. Soraiból pedig azt
magyarazhatna ki valaki, hogy a mi egyházkerületi
leánynevelő intézetünkbe a vidékről nem is hozzak a
gyermekeket. Dehogy nem ! Minden évben úgy áll
a vidéki növendékek száma a helybeliekhez, mint 2: 5>
vagy 2 : 4.
A harmadik feleletem erre pedig az, hogy nem
csak van nőnevelo intézetünk, hanem ebből évenként
növendékek vétetnek föi az országos nőtanitó-képezdékbe, kik közül a fölvételi vizsgán még egyet sem
utasítottak vissza s a kik a legkitűnőbb előmenetellel,
kitűnő vizsgával kimenve, mint jeles tanítónők működnek. Azért mondom, hogy adatokat kell gyűjteni.
De most ideje, hogy én is elmondjam, hogy kí-

vánnék segíteni a bajon ? Nem azzal, hogy Sárospatakon állítsunk egyházkerületi leánynöveldét, mert hiszen
ezen eszme — dacára azon előnyöknek, melyeket az
oly jeles főiskolai tanári karban, a gazdag, jól rendezett muzeumban — egyéb igen fontos okok miatt
elesik. E felett tehát nem is időzöm. Nehogy azonban azt mondja reám, hogy indokolatlan hagyom e
pontot, ide írom az okokat : társadalmi kor kellő
hiánya, nőnövendékre nézve; mert hiszen nincs minden
szülő azon helyzetben, hogy a mívelt úri családokhoz
adja gyermekét, Pataknak egyaltalaban nem központi
helyzete az egyházkerületre ; a kis területű Pataknak
nagy számú ifjúsága; a felvidéktől való elszigeteltsége stb.
Óhajtandó volna azonban, hogy az egyházkerület
alapot gyűjtsön — egyházi és világi elemek közös akarattal — a már útat tört és 21 éve fennálló miskolci
leánynöveldének, hogy ez által kellő és rendes tanerők
hivatnának hozzá; illően felszereltetnék, a tandíj leszállíttatnék és ehez még egy olcsó közös étkezési hely
—- női convictus — allíttatnék. Ennek példájára azutan
lehetne kisebb körű nevelőintézeteket úgy Patakon, mint
R.-Szombaton állítani.
Ezen alap-szerzésre következő utakat látnék :
1. Önkéntes adakozás, vagy kivetés utján egyházmegyénként gyűjtést eszközölni. A filléreket a canonica visitatio szedné be.*)
2. Rendeztetnék egy kedvezőbb idő bealltával egy
nagyobb sorsjáték, mint a milyen volt a debreceni főiskola renoválásakor 1872-ben.
3. Szólittatnanak fel egyes buzgó vagyonos jóitevők az adakozásra.
Igy gyűjtött alappal elérnők a célt, kellő műveltséget biztosítva azon szülők gyermekeinek is, kik e
nevelést most anyagi körülményeik miatt nem adhatják
meg. A közművelődésnek végtelenül sokat használnánk s a jövö kor aldása őrizné emlékünket.
Tóth

Pál,

a miskolci prot. leánynövelde igazgatója.

TARCA.
Reville a vallások történetéről.
Párizsban a „Collége de France*-ban nem régen
egy uj tanári szék állíttatott fel a »vallások története*
előadására. E tanári székre a nagytekintélyű Reville A.
hivatott meg, kinek előadásait megnyitó beszéde közelebbről nyomtatásban is megjelenvén, nem tartjuk érdektelennek legalabb kivonatosan megismertetni.
Az emberiség története — úgy mond R. — oly
nagy terjedelmű, hogy a munka megosztása elkerülhe*) A tiszáninneni egyh. kerület épen most fogja tárgyalni sáros-,
pataki közgyűlése alkalmával a nőnöveldei bizottság ilyen véleményét.

tétlen. Az úgynevezett egyetemes történetek szükségképen másodrendű dolgozatok, melyek helyi, tartományi
és nemzeti történeteken alapulván, azokat rendezik és
összegezik. Ezen természetes osztályozáshoz ujabban
egy más osztályozás járult. Megismertük becsét az emberi lélek különböző tevékenységét tárgyazó speciális
történet írásának. Ma már a bölcsészet, az irodalom, a
művészet, a tulajdonképeni civilisatio történetéből mind
külön tárgyaltatnak s ezeknek mindenike ismét több
ágra oszlik, mindenik ág jeles művelőket birván. Szabad-e s lehetséges-e műveletlen hagynunk azt a mezőt,
melyen az emberi lélek emlékezetet meghaladó időktől
fogva a legnagyobb erélylyel, merészséggel s lankadást
nem ismerő kitartással munkált és nyilatkozott ? Szabad-e,
lehet-e mellőznünk a vallás történetét ?
Bizonyára, ez megfoghatatlan lenne. Hiszen itt az
értelmi tevékenységnek egy oly formájával találkozunk,
a melynek saját élete van és a mely tevékenység a
lélek minden más tevékenységeivel nemcsak szoros
kapcsolatban áll, hanem azokat meghatározza és kormányozza. Művészet, tudomány, civilisatio s mindaz,
mi a földön figyelemre méltó, e tevékenységgel a legszorosabbb viszonyban van, abból származik, attól nyeri
táplálékát vagy az bénítja meg. Birodalmak alapultak
•s oszlottak fel altala. A palotától a kunyhóig mindenütt nyilvánul befolyása, még akkor is, midőn e tevékenység számba nem véve és megvetve látszik lenni,
mert az embert a gyűlölség ép úgy kormányozza mint
a szeretet. Egy hatalom sem gyökerezik oly melyen,
egy sem bír oly hosszú élettel s egyet sem oly nehéz
kiirtani, mint ezt. Ugyanazon időben s ugyanazon helyen egy sem egyesített magaban oly meglepő ellentéteket : a legégiebb tisztaságot s kimondhatlan gonoszságot, a leghősiesebb önfeláldozást és a legaljasabb önzést, utolérhetlen lelkesedést és gyermeki egyszerűséget,
az írástudók szőrszálhasogatásat s hitvány babonát, a
legmagasztosabb erkölcsiséget s a legalabbvaló megromlottságot, az erény, jóság és szeretet csodaműveit
s irtózatos kegyetlenségeket, szabadságot és zsarnokságot, a szellem felszabadítását és lenyügözését, vigaszt
és kétségbe ejtést; minden ellenmondás, az ember rendeltetésének legdrámaibb elemei: költészet és próza, az
eszményi és reális, a fönséges és triviális, a legragyogóbb szépség s a legvisszataszitóbb undokság abban
mind összetalálkoznak, egymással karöltve járnak, gyakran egymással teljesen összezavarodnak; ugyan, hogy
ne lenne tehát érdekes, szükséges és hasznos a vallásnak egy külön fejezetet szentelni a történet nagy könyvében ? Ellenkezőleg, azt tartom, hogy az emberiség
szelleme csak ezen történet szellemében tükrözik vissza ;
csak akkor mondhatni el : „ez az, a mit az emberek
tettek , midőn ezt is hozzátehetni: „ez az, a mit hittek
és imádtak. 4
A félénk bizalmatlanság azon nemének, melylyel
a minket megelőzött nemzedék ezen mások által már
ép oly szorgalmas mint ügyes kézzel mivelt tudomány

mezejére tekintett, több oka van. A legelsőt s talán
a legfontosbbat a vallási kriticismus csaknem teljes
kialvásában kell keresnünk, a mely Franciaországban a
nantesi edictum visszavonását követte. Tény az, hogy
a francia földön levő két nemzeti confessio küzdelme,
oly nehéz és skolastikus vitatkozásokkal teljes műveket
hozván létre, melyeket a nép már régen megszűnt olvasni,
igen kedvező volt a kutatás és történelmi általánosítás uj
szellemének megteremtésére. Míg a katholikusok között
az én polgártársam Simon Richárd a tudományt egyikével
azon korszakalkotó műveknek ajándékozta meg, a mely
lehet javítható, tökélyesbithető és felülmúlható, de elfelejthető soha, és a mely soha be nem temethető barázdát vágott e mezőn, addig a protestánsok között
Biondel és Daillé ismét fölvették az ős keresztyénség
történetét és merészen ráléptek arra az útra, a melynek
folytonosan jártabbá és szélesbbé kell lennie. Bochart
Sámuel példát adott első kísérletével arra, hogy a
nyelveket és fajokat a vallás szempontjából rendszerezzék és ha Bossuet, az ő sas-tollával felfegyverezve, vallásos politikájának igazolását abban kereste, hogy azt
azon központi eszményre vitte vissza, a mely akkor az
egyetemes történelemből ismeretes volt, Turien valódi
merészséggel kisérlette meg a régi vallások történetét
megirni egy nagy könyvbe, a melynek a szándékon kivül
egyéb becset ma lehetetlen tulajdonítni.
Kétségen kivül ezek csak kísérletek voltak s többnyire eltévesztett kísérletek. A tanulmány még nem
volt elég terjedelmes, a gondolat nem elég szabad, a
látkör igen keskeny volt arra, hogy e kísérletek tapogatódzásnál egyebek lehettek volna s még ezeket is elferdítette a nyugalmas bizonyításmód, a melyet a 16-ik
század gyakorolt s a melynek titkát a mai kor tudománya elvesztette. Mi manapság mosolygunk rajta, midőn Bochartot minden holt és élő nyelvet a zsidóval
összekötni látjuk vagy Jurieu az ó-testomentomi patriarchákat Syria, Görögország és Róma legkülönbözőbb
istenségeinek ábrázata alatt felfedezi. De ne legyünk
soha hálátlanok azok iránt, a kik utat vertek. Az ő
tévedéseiknek köszönhetjük, hogy az igazság később
kiderül. Es ha ezen úttörő munkások által megindított
mozgalom folytatható lett volna, Franciaország bizonyára
a vallásos kriticismusnak s következőleg a vallásos történelemnek egy oly nagy iskoláját látta volna megalakulni saját földjén, a mely hangadó lehetett volna az
egész tudományos Európa előtt. E tekintetben egy századdal elébb lehetnénk, mint most vagyunk.
A türelmetlen despotismus mindezt megakadályozta.
A vallások tudományos tannlmányozása elnémíttatott.
Volt egynehány kitűnő becsű mű, mint Leclerc hittudós
és Astruc természettudósé, továbbá Bayle-nak, bár zavart
de csaknem megdöbbentő nagy halmaz munkálkodása.
Ide sorozhatjuk a benedictinusok igen tiszteletre méltó
társaságát, kiknek lelkiismeretes kutatásai, nagy merészségök és komoly tanulmányuk bámulást érdemel, de
igen sokat követelnénk tőlük, ha azt kivánnók, hogy

nekik ki kellett volna magokat szabaditni abból a szűk
keretből, a melybe önként zárták be magokat.
A 16. száz nagy bölcseimi mozgalmának nincs
gyengébb oldala, mint a vallás tanulmányozása. És ezen
nem lehet megütközni. Azon helyzetnél fogva, a melyet
a zsarnok hagyományokkal szemben megindított nyilt
lázadásnál fogva elfoglalt, a vallások történetét az csak
egy oly fegyvertárnak tekintette, a melyből főellenségének megtámadására szükséges fegyvereket megszerezheti, a nélkül, hogy azokat közelebbről vizsgálná.
Voltaire mégis meglep minket az ő iszonyú nagy terjedelmű olvasmányaival, néha meg beható szellemének
bámulatos nyilatkozataival. S engedjék meg önök hozzá
tennem, tárgyának ügyes kezelésével; de megérdemelnők, hogy iszonyú iróniájának nyilát lövelje reánk, ha
mi őt mint egy vallástörténetirót üdvözölnők. Azonban
volt egy férfiú, egy francia, a ki a 18-ik század közepén, úgyszólván, egy uj világot jelentett ki. Ez Duperron Anquetil volt, aki 1754-ben keletre indult azon
szándékkal, hogy harminc száz romjai alá temetett
régi Ázsiát felfedezze és a ki azt részben le is leplezte
s örökül ránk hagyta. De ez egy kivételes tünemény
volt. Azon száz végén a jeles, munkás és eszme gazdag Gebelin-udvar kutatásai, a Volney és Dupuis művei,
főleg az utóbbié, a figyelmet egy elhagyott tárgyra
vonták, de ez is egy volt azon művek közül, a melyekről azt mondám fennebb, hogy igen elsietve általánosítottak ; a tények még nagyon hézagosan voltak ismerve,
hogy azokból helyesen lehetett volna alkotni. . .
(Miután itt e tanulmauy későbbi fejlődését vázolta
volna Reville, átment azon érvek megcáfolására, a melyeket egy újonnan felállított tanári szék ellen hoztak
fel annak ellenzői.)
Ezek — úgymond — attól félnek és pedig minden
alap nélkül, hogy ezen tan a békés helyre, a hol szólunk, az egyházi szószékek mai szenvedélyeit és vitatkozásait, sőt a közdolgok iránti izgatást hozzák be.
Nem szükség önöknek mondanom, hogy az én előadásaim egy bizonyos formában kezelve, minő féltékenységet támaszthatnak s minő érzelmekre ragadhatnak, a
melyeket a tudomány nevében, a mely egyedül vezérelhet itt minket, mélyen sajnálnunk kellene. Némelyek
még egyszerű eszméjétől is megborzadnak egy olyan
tantárgynak, a minő a vallások története lehet. Ezek
ebben csak egy harci eszközt látnak, melynek mindenek felett az a rendeltetése, hogy lerontsa vagy megvédje napjaink vallásos hogyományait és intézményeit.
S különös, hogy a mig ezeknek egy részök e tanszéket a vallástalanság székének nevezték, mások azt tartották, hogy annak a tévhit tanszékének kell lennie,
az előbbiek azt képzelvén, hogy mi az uralkodó hitrendszerek ellen kezdünk nyilt háborút, az utóbbiak
meg attól tartván, hogy mi ezek irányában igen is engedékenyek leszünk. Remélem, hogy előadásaim folytán
felmutathatom önök előtt a vallások alakulását, azoknak életét és hanyatlását s ekkor alkalmunk lesz meg-

győződni arról, hogy nem egy tanar előadási tanfolyama, legyen bár az a » Collége de Francé* tanára
öli meg, vagy tartja fenn a hitrendszereket. Mindazáltat ki kell nyilatkoztatnom, hogy én határozottan viszszautasítom magamtól egy rombolónak vagy apologistanak szerepét, a melyet, a mint állítják, el kell foglalnom. Nekünk itt más dolgunk van ; nekünk a tudományt kell mívelni, tényeket gyűjteni, azokat megítélni,
törvényeit meghatározni. Valóban, a ki tudja, hogy mi
egy tudomány, tudja azt is, hogy azt nem cívódásokból és vitatkozásokból csinálják és én erkölcsileg méltatlannak tartanám magamat ezen tanszék elfoglalására,
ha itt más eszközöket használnék a történelmi igazság
kutatására és szeretetére, mint a minek magában és
magáért van becse. A földön különböző nevü templomok vannak, a melyekben az Örökkévaló imádtatik.
Ez a hely is egy azok közül s itt O az igazság neve
alatt imadtatik,- azon igazság neve alatt, a mely kizárólag benső értékeért és hasonlíthatlan szépségeért kerestetik. Es az igazság egy féltékeny isten, a ki hasonlóan Israel Istenéhez megtagadja gyámolítását azoktól,
a kik imádásával idegen istenek imádásat vegyítik össze,
s szentségtörőnek kiáltaná azt, a ki a tiszta tudományt
a maga szenvedélyei, a maga gyülöltsége vagy proselytismus iránti heve álcájául merészelné használni. Ez a
képmutató tisztelet a szentélynek csak profanatiója
lenne.
(Vége következik.)

KÖNYVISMERTETÉS.
,,Protestáns pap."
Gyakorlati havi szak-közlöny. Szerkesztik és kiadják Lágler Sándor és
Kálmán Dezső, evang. ref. lelkészek. Kölesd. (Tolna). Előfizetési ára
egész évre 4 frt., félévre 2 frt. Megjelenik minden hó 15-én.

Mint életrevaló és hézagpótló gyakorlati vállalatot jó lélekkel ajánlom lelkész-társaim figyelmébe. A
folyóirat beosztasa ügyes. Első része népszerű, homileticai dolgozatok szamara van megnyitva. A második
rész kizárólag a lelkészi hivatal körébe vagó gyakorlati
tárgyakkal foglalkozik kérdések és feleletekben.
Az eddig megjelent 8 füzetből (melyeknek bírálatába bocsátkozni nem tartom magam illetékesnek)
ítélve, én e gyakorlati válalattól sok szép eredményt
várok. Remélem, várom nevezetesen, hogy az ott felszínre hozott eszméket, gondolatokat majd átveszik a
papi értekezletek, tüzetesebben megvitatják s az üdvösnek, életre valónak Ígérkező reformokat csendesen,
minden nagy rázkódtatás mellőzésével bevezetik az egyház társadalmi életébe.
idővel
fogott
lehet.

Attól sem tartok, hogy a ^Protestáns pap* hasábjai
üresekké, tartalmatlanokká válnának. Oly tért
kultiválása alá, hol kimerüléstől tartani nem
Tárgy van elég és lesz is mindig, míg csak a

prot. egyház élni fog. Mert a protestantismus életfeltétele : haladás, haladni a korral, idővel, felölelni s assimilalni minden valódi korszerű míveltséget, s eként
eleget tenni a modern idők követelményeinek. Ott van
például a gyámtárali ügye, cultus-reform, papi egyenruha, tanítók ügye s autonomialis nyomoruságainkból
kifolyó számtalan elintézésre várakozó ügy stb.
Minő szép és érdekes eszmecserére nyújthatnak
mindezek alkalmat a „Protestáns pap* hasábjain ! Mily
sok életre való nézet, gondolat láthat ott napvilágot !
Hány elrejtett valódi gyöngy, eszme tűnhetik ott fel
koronként a köz jó számára, melyek máskülönben a
mostoha körülmények nyomása alatt eltörpülve vesznének el ? 1 Hátha még a „Prot. pap* hasábjain felszínre
került eszmék, reformtervek a papi értekezletek közvetítésével átmennének a gyakorlati életbe ?! S nézetem
szerint, mint már fölebb is jeleztem, épen e lenne
a főcél.
Csoportosuljunk t e h á t ! A hol még nincsenek, alakítsunk papi értekezleteket. Válasszuk egyik rendes
közlönyévé annak a „Prot. pap^-ot, s tegyük ott esetről-esetre közzé működésünk eredményét. Ne abból
álljon modernkedésünk, hogy vallásunk sarkalatos igazsagait ostromoljuk, gúnyoljuk, a biblia tekintélyét rendszerbe öntött sophismákkal aláaknázzuk, romboljunk,
gáncsoskodjunk, kötekedjünk ; lianem modernkedjünk
aként, hogy építsünk.
Az elévültek helyett állítsunk
u j a t ; de mindig jót, üdvöst és korszerűt. Zajtalanul,
egyháztársadalmi uton igyekezzünk keresztül vinni a
mar-mar halaszthatatlanná vált reformokat. Bizon nem
válik szégyenünkre. Régi tapasztalásból tudjuk, hogy
rajtunk senki nem segít, segítsünk tehát magunkon. Ha
mi mindig csak a várán s boldog semmittevés napjait
éljük, ha a mannát mindig csak felülről (convent, zsinat) várjuk, akkor mi voltaképen semmit sem cselekeszünk s egy szép reggel azon vehetjük észre magunkat,
hogy a haladó kor figyelmére se méltatva, elrobogott
felettünk, vagy mint előtte álló gyenge akadály eltiportattunk altala.
Ismételve melegen ajánlom a „Protestáns pap*-ot
lelkésztarsaim s a lelkészi értekezletek pártfogásába.
Borsodi.

Evangy. Lelkészi-tár.
Szerkeszti és kiadja Cselder

Márton.

VII. füzet.

íme a termékeny szerkesztő gyorssajtója alól ismét
kikerült egy előleg-füzet.
A hatodik hónapnak még
csak derekan vagyunk s már is itt a V i l ik füzet, hetedik csomó! Meglátszik ebből, hogy van érett gabonánk,
de vannak serény aratóink is, kik az Isten áldását csomóba kötni, csűrbe gyűjteni igyekeznek.. . Az előttünk
fekvő füzet az egyházi szónoklat több gabna-fáját szórja
elibénk, még pedig megrostált minőségben. En tehát
csak sortirozni fogom őket, a megadott sorrend szerint.
Az első beszéd szól a vasárnap

megünnepléséről,

Máté XII, 8 felett: a szombatnak is ura az embernek fia !
Németh Lajos debreceni ref. lelkésztől. Időszerű, alapos, vallásos beszéd ; gondolatai acélas tiszta búza, eszméi olyanok, mint a lágy kalács . . . . A social-democraták, kik a vasárnapot, mint puszta munkaszünetet,
melyet a liberalismus tőlük elvett, visszakövetelik, haszonnal, lelki épüléssel olvashatnák.
A második beszéd Lángh Adolf evang. alesperestől való, ki is i Kor. 3,22 — v. alapján így kiált fel:
„Értsünk egyet és legyünk jó keresztények!'1
Biblicus,
meleg hangon írt practicus beszéd, mely a protestáns
unió kétszeres búzáját óhajtaná olvasóival megkedveltetni.
Én hiszem, hogy sokan vannak, kik ezt a tápláló eledelt éhezik, de a lakománál még nincs minden
készen;
még érnie kell a gyümölcsnek, hogy állandó legyen.
Kérjük reá Istenünk szeretet-napjának meleg sugarait,
hogy az ige testté legyen s a s meghasonlott ház el ne
pusztuljon
A harmadik beszéd Szabó József szalonnai reform,
lelkész tollából eredt, ki Efez. 5,16 verse felett eme
kérdést veti fel : »miként viseljük magunkat az aggasztó
napokban !* Ezt már valóban egészséges, tápláló, rozs
lisztből készült ,erőkenyér*-nek merem mondani, melyhez a paprikás, sós szalonna bőven kijár, négy adagban,
s melyek így következnek egymásután : s N e panaszkodjál ! sőt békülj ki magaddal és a sorssal. — Vizsgáld meg magad és tedd jóvá hibáidat ! •— Siess mások
jólétét is előmozdítani!
— Bízzál Istenben 1 s vigasztalódjál mások példáján ! — Időszerű társadalmi,
szép, épületes szónoklat, mondhatni irány-beszéd, a nem számító,
rossz gazdák okulhatnak belőle. Kár, hogy a részek
kiszabásánál a külső csín, forma nem volt teljesen megőrizve ; de a beszéd épületes.
A negyedik beszéd Tomka Károlyt vallja szerzőjének s Pitesten kelt 1877-ben és szól Példab. 14,
12—15 verse alapján a ravaszságról.
Felosztása igen
classicus, mert azt kérdi az első részben, hogy a ravaszságnak mi a munkája, a másodikban pedig, hogy mi a
jutalma ? de a felelet kevésbbé sikerűit . . . A hasonlatot nem folytatom . . . s csak is annyit mondok, hogy
a beszéd nagyon is rövid, felette modern akar lenni s
hogy a pitesti kegyes hívek, mint a szónok maga
m o n d j a : »Krisztusnak idegen földön bujdosó átva juhai*
— nem nagyon hízhattak meg tőle. Nekik nem Ábrahám a Sta Clarákra, hanem inkább Claus Harmsokra
van szükségük. A Naámán és Hámán szomorú esetére
való hivatkozásnál sajtóhiba történt.
Következik: s I s k o l a i évzáró ima* Gergely Károlytól, mihez járul: » Tartozás* cím alatt 1. Neander Joachim, a német ref. egyházi ének megteremtőjének emlékezete és II. Boldogok, a kik hisznek, cím alatt egy
gyönyörű, megragadó kis história a » Vasárnap4 cikkei
közül, ezen tartalommal: a gyermekek olyanok, mint a
megőrzés végett reánk bízott kincs, ha visszakívánja
őket tulajdonosuk, oda kell őket adni. Legyen áldott
az Úrnak szent neve 1

így jő Czelder Márton jelentése a , Vasárnap*
cimű olcsó néplapról, mely októberben fog megindulni
s melynek 1250 példányára van elárusitási igéret téve
számos egyházi férfiú részéről s így nemcsak szellemileg, hanem anyagilag is biztosítottnak tekinthető. A
lap ára számonként 4 kr. A buzgó szerkesztő azon
t. társait, kik a megindítandó lapnak népünk valláserkölcsi emelése szempontjából szükségét látják, bizalommal kéri, hogy némi tájékozás végett, arról, hogy
k. b. hány példány elterjesztését eszközölhetik, őt erről
julius i-ig tudósítani méltóztassanak. Tegyük m e g !
Befejezésül következik a »gyakorlati lelkészet* feleletek- és uj kérdésekkel.
íme, ilyen változatos ezen szellemi magtár 1 Ne
hagyjuk tartalmát — megzsizsikesedni!
G algavölgyi.

BELFÖLD.
Pár szó a „signatura temporis" cikkhez.
A nyitrai püspöknek Trencsénmegye alispánjához
intézett s e lap legutóbbi junius 13-ki számában közlött
átirata, valóban megérdemli a >:>signatura temporis*
címet.
Nem célom e levél iránya- s célzatára hívni föl a
figyelmet.
Megteszi ezt a levél tartalma. Nem is szándékozom ennek kérés alakjában a címzetthez intézett
utasítás-szerű részére reflectalni, — hiszen a címzett úgyis tudni fogja mit lehet neki ez ügyben törvényes alapon tennie.
Csak — azon megjegyzés mellett, hogy a „térítvények* a törvény értelmében nevelte'ési
kötelezettség
emlegetésére senkit nem jogosíthatnak, és ama kijelentés után, hogy az 1868: LIII. t. cz. >:>behozatala* előtt
irányadó szabályúl törvény előtt nem a „térítvény*,
hanem az 1790/91: XXVI. 15. §-a szolgált — a levél
azon passusára akarok tájékozáséi pár szó megjegyzést
tenni, hogy »az 1868:
Lili. behozatala előtt a térítvények érvényesek voltak és jogerővel bírtak. *
Magyarországban a térítvények jogerővel soha nem
bírtak és így érvényesek is soha nem voltak. Nem bírtak
jogerővel, mert jogerővel csak is oly cselekmény bírt,
mely törvény alapján jött létre. De a »térrtvényeknek* törvényes alapja soha nem volt. Nem volt, mert
azok törvény által behozva, szentesítve soha nem lettek.
S ha a törvény őket be nem hozta, nem szentesítette :
jogi erővel, s így törvényes hatálylyal, jogi érvényességgel soha nem birtak. Fájdalom, hogy volt idő,
melyben e minden törvényes alap nélküli téritvények
jogerővel biró és kötelező okmányoknak decretáltattak !
De hogyan állott régebben a reversalisok ügye ?
Felsőbb rendeletek nyomán minő »térítvények* tartattak
kötelező erővel bíróknak? »Quae sponte ac motu pro-
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»prio citra ullam coactionem aut persvasionem per
„sponsum exhibentur — omnis autem coactio aut per„svasio prohibetur" (Intt. 1793.) — Volt-e pedig valaha
„térítvény®, mely „persvasio®, s hogy többet ne mondjunk „morális coactio* nélkül lett volna kiállítva s aláírva ? Soha egy se. — Úgy annyira, hogy minden
térítvényre egyiránt alkalmazható : „reversalibus si que
„(fors) marito evangelico extortae sunt invalidis et legi
(t. i. 1790/1. X X V I : 15) praejudícare nequeuntibus*.
— Intt. 1792. nov. 20.
Hát ujabb időben — 1868 előtt — mily tekintet
alá estek a térítvények ?

hiteles másolatának megküldésére felkéretik, addig óvakodunk a per-indítástól.
Ugy látszik tehát, hogy a dunántúli egyházkerület
által régen keresett, nagy nehezen feltalált és sajtó útján közrebocsátott e nevezetes okmány Dunamellékén
máig is ismeretlen. Pedig megérdemli a figyelmet ez a
végrendelet. Egy valódi keresztyént tanulunk abban megismerni, kit emez életelv vezérel: Akármely hiten levő keresztyén embernek illendő a maya Beligiójához úgy buzogni, hogy ahoz való buzgóságát alamizsnálkodásával is
megbizonyítsa; annak okáért Isten ő szent felsége, valamim vagyon mind azt ingyen kegyelméből adván az én
ideig
való sáfárságom alá, nem lehet, hogy én is Ő szent
Elénk emlékünkben lehet az 1844. évi márc. 15-én
kelt k. k. resolutio, melyben kimondatik, hogy ezennel felségének abból vissza ne adnék. (r. p.) Egy igazi ke„a reversalisok se politicai, se törvénykezési uton tekin- resztyén nőt tanulunk abban megismerni, kinek figyeltetbe nem vétetnek 8 . S ha valaha jogi érvényük lett mét nem kerüli ki semmi, kitiek gondja nemcsak a pávolna is a térítvényeknek, e k. k. resolutio kelte óta pai, felső - eőri, mezőlakí, balhási eklezsiákra, nem csak
nem kellene-e azokat teljesen érvényteleneknek tarta- a debreceni és sárospataki iskolákra, patvaristák, jurisnunk ? — Lehet is, kell is. És ez azon alap, melyet ták, subskribáló akadémiákra utazó neutralista s mendikáns
ez idő óta kiállított reversalisoknál elfoglalnunk és vé- diákokra, hanem a sínlődo betegek s akárhol és akárdenünk kell. Es itt, ez alapon nem egyedül állunk mi mely helyen lakó, belső vagy külső renden levő szegé— talán elfogultnak címzett — magyarországi protes- nyek, nyomorultak, gyámoltalan öregek, özvegy elv, árvákra,
tánsok, de velünk együtt ezen alapra helyezkednek az a kik t. i. házonkint nem koldulnak, mint szinte az iselfogulatlan római kath. jogtudósok is, mint például a teni szolgálat helyének ajtajánál koldulni szokott érdemes
római kath. egyház által is méltán tekintélynek ismert szegényekre is kiterjed, és a ki ezek mellett rokonai,
egri jogtanár Porubszkí József űr, ki J u s eccles. catho- jó emberei s asszonyai, az eltakaríttatása körül fungáló
Jicorum* című munkájában a jogi tényálláshoz híven prédikátorok, mester, cantor, diákokon keresztül régi
bevallja : „reversales in Ilungaria pro foro civili efficacia jó cselédjeiről sem felejtkezik meg. Megtanulhatjuk e
„exutae sunt, ita ut earum valor nec politica nec juri- végrendeletből azt is, minő féltő gonddal igyekezett a
dicsőült nő megtenni mindent, a mit szükségesnek vélt
„dica via urgeri queat. 4
alapítványa biztosítására, miként hagyja meg majdA levél hivatolt passusára ezeket tartottam fölnem mindenik pontban, hogy a capitalis jó és bátorságos
említendőknek.
helyre elocáltassék, és egészeit conserváltassék,
miként
A felköltött közfigyelem érdeklődve várja Tren- nevez Testamentumának mentül jobb móddal leendő végbe
csénmegye alispánjának intézkedését — s szerkesztő ur vitelére és executiójára ahoz alkalmas személyeket dunánerről — mire tisztelettel kérem — szives lesz olvasó innentől és dunántúltól kettőt-kettőt; minő minden esközönségét értesíteni.
.
Sz.
hetőségekre kiterjeszkedő óvatossággal ad ezeknek utasítást utódaik megválasztására; miként adja ezeknek
instructiójához azt is, hogy minden fundationalis summának interessét csak öttel per Centum folytassák, hogy
A Szondy-alapítvány.
netalán tán nagyobb interesnek tekinteti alatt a CapitaA dunántúli helv. hitv. egyházkerület a mult évlis inkább veszedelemben forogna, a mint a példák tanítaben kinyomatta b. e. Szondy Zsusánna végrendeletét,
nak, hogy a fizethetlenebb ember szokna inkább nagyobb
(Pápán a reform, főtanoda betűivel 1879) kétségkívül
interest igérni, miként ad ezeknek teljhatalmat e szavakazért, hogy ezen a helv. hitv. mind a négy superintenban : ezen Testamentumi rendelésemet és dispositióimat
dentiát érdeklő nevezetes végrendeletre a közfigyelmet
minden punctumiban úgy effectuálják, dirigálják,
dispofelhíván, ez a homályból, melybe oly sok időig burnáljálc avagy rendeljék, és mentül jobban lehet exequálják,
kolva rejlett, valahára világosra hozassék. És csodálatos !
valamint én életemben effectuálhattam,
dirigálhattam,
mig néha csekély fontossággal bíró ügyek a sajtó terén
disponálhattam,
avagy rendelhettem és
exequalhattam
nagy port vernek fel, — addig ezen a négy egyházvolna satb. miként terjeszti ki e teljhatalmat az utókerület számára közel 60,000 frtnyi külömböző alapítdokul választott kurátorokra, meghagyván azonban, hogy
ványokról szóló végrendeletről én legalább nem olvastam
semmi úttal és móddal vagy szín alatt ne cassalhassák és
sehol, egész addig, mig e lapok 22-ik számában a dune extingválhassák vagy semmivé ne tehessék atok alatt ;
namelléki reform, egyházkerület legutóbbi közgyűlését
s miután, hogy jövendő időbeli Curator uraiméknak is
ismertető cikkben e sorokra találtam : A Szondy-Kenesnémi-nemíí módon recompensaltassék teendő
fáradsága,
sey ügyben hozott mult évi határozat fentartatik, ehhez
ezek számára is 4000 forint alapítványt tesz, mikép
képest a dunántúli püspök úr ezen alapítványi okmány

teszi elválasztatott vagy substitualtatott Curator uraimék- cutora, és az szerint Constitualt Curator, minthogy ezen
nak kötelességévé a Nagy úr Isten előtt leendő számadás idő előtt, ámbár mindjárást a megboldogult Testatrix
alatt, hogy teljes igyekezettel a Legatariusok kárát, a Asszony ő nga Testamentumának publicatiója után
magok executiója és administratiója
által
távoztassák, (mely volt die 14 April 1753) azonnal intimáltam ezen
annál inkább mind maguk az Ananiás vétkekbe esni vi~ felső őri Helvetica Confession levő sz. Ecclesia Elöl(ji/ázásokkal oltalmazzák, tudván azt, hogy nemcsak az a járóinak, hogy a megnevezett Ngos Asszony ő nga
vétek, amit rosszat az ember cselekedik, hanem az is ha Két ezer Rhénes forintokat hagyott legyen az én ordinatiom szerint teendő, s testamentaliter deducalt moaz ember a jónak cselekedetit elmulattja és hivatalját
dalitással
administralandó végre, de némely akadékok
épen nem, vágy vigyázatlan viszi végben. Mert ugyan is
ez az Űr Isten dolga, melyet legkisebb csalárdsággal is miatt így összve nem jöhettem őkgmekkel, hogy eddig
az iránt illyes Libellust formálhattunk volna, és így a
nem lehet mívelni átok alatt;
ha pedig
valamelyik
Curator uraimék közül, melyet távoztasson a mindenható dolognak kivantató emlékezetire abba inscribaltuk volna,
most azért az Ür Isten időt és alkalmatosságot engedÚr Isten, az Alummiumoknak és fundatióknak
tapasztalható kárára tulajdon interessentiájávai és magános parvén, mai napon Tiszt, mostani Prédikátor uramat, Török
tialitassával vagy hasznával ezen Curatori
hivatalával Ferencz uramat, nem külömben Tettes nemz. és vit. Pelsőci
vissza élne, ennek megorvoslását ily móddal
rendelem Szeremlei Károly uramat, és nemes és vitézlő Adorján
hogy t. i. a többi Curator uraimék által megintettessék : Ferenc Uramat az emiitett sz. Ecclésia mostani Curaelőször a végre, hogy hűségesebb sáfárságot
folytasson,
torai másokkal együtt Tiszteletes Prédikátor uram hámelyre magát meg nem jobbítván, másodszor adattasék
zához convocálván ad aeternam rei memóriám az ő
tudtára neki, hogy resignáljon vagy hivatalát tegye le, ' kegyelmök jelenlétébe inscribálom, hogy én az említett
ha leteendi jó, ha pedig nem, a többi Curator uraimék
2 ezer forintokat öt per Centum gondviselésem alatt a
tudtára adván és denunciálván a vádat, melyben a deli- sz. Ecclésia számára a Testatrix Mlgos Asszony ő nga
quens avagy vádoltatott személy, ha nem purgalhatja magát, dispositiója szerint magamnál conservalván, tartozom
cassáltassék avagy letetessék Curatori hivatalából és ezen mindaddig míg nem a Capitalist nem consignalom
dolog az Alummiákban is publicaltassék. stb.
egészen, annak interessét annuatim administrálni és fizetni,
Ezen nevezetes végrendelet 2-ik pontjában ez all: ugy mindazonáltal, mivel hogy most az Úr Isten kegyelfelső Őri nemes és articu- méből annyira való szüksége nincsen a sz. gyülekezetnek,
S N. Vas vármegyében
„laris helységben Helvetica Confession levő Ecclesiának hogy annak interessét in toto vei parte arra kénte„szükségére hagyok 2000 forintokat azaz kétezer Rh. leníttetnék fordítani, ellenben vagyok oly jó szándékkal,
„forintokat/ s alabb a 14 pontban: „mivel Csérnél ebbe egyetértvén a sz. Ecclésia Elöljáróival, hogy
„László uram azon kétezer forintokat is magához fogja jövendőbe történhető nagyobb szükségeknek sublevatió„venni, melyeket följebb a második punctumban a fökő- jára nézve a predeclaralt két ezer Capitalis summának
„őri helvetika Confession levő Ecclesia számára hagy- interessébői is valamely Capitalisokat csinálnánk, és
j a m , ezen két ezer forint summának is öt pro cento így ezeknek interessévei segíteni az Ecclesia napról„esztendőnkint járandó interessét mindaddig tartozik napra történhető szükségeit a sz. gyülekezetnek, az hon„fizetni, míg magánál fogja tartani, vagy mas oly helyre nénd is observatióra annotalom itt; hogy mivel több
„nem elocálja, a honnan ezen Capitalisnak interesse Testamentarius Executor és Curator uraimék dispositiója
,azon Ecclesia számára esztendőnkint megjárjon ; mely
szerint az első esztendőre egy legatumra sem adatha„Oapitalis örökösen Conservaltassék, ugyan e végre
tott ki az interes azért, hogy valamely Keresztes Mi„nem tartozik Csérnél uram a felső őri Ecclesianak elöl- hálynál levő két ezer és két száz ennyihany forint
j á r ó i kezébe adni magat a Capitalist, hogy netalan adósságot adván Mlgos Castiglione uram a Legatu„ían elköltenek, sőt annak Interessének dispositiója is moknak excontentatiójára, azonban azon summát mai
„az ő kegyelme lelkiismeretén és bölcs rendelésén áll- napig is Csejtei Sigmond Curator úr (kire bízatott) azt
j o n , hogy t. i. abból mit és minemű szükségeire kölljön
nem is incassálhatta, következő képen a Legatariusokat
„az Ecclesianak fordítani, és esztendőről esztendőre ezen
nem lehetett máskint kifizetni a Curator uraiméknak,
„interesnek erogatiojaról az Ecclesia ladajaban a szükséges hanem ex Interesse primi anni, — de máskint is nagy
„recognitiok reponaltassanak, hogy t. i. az Ecclesia Elől. summa coalescalt, melyeknek ugyancsak interesse nem
róijá ezen interest hova fordították, ezekből lehessen meglett volna s így ebből a respectusból is dissensus eshetudni.* Minő lelkiismeretes hűséggel jart el b. e. Chernel tett volna a Legatariusok között, kiknek t. i. ilyen inLászló űr a reabizottakban, minő alapja lett megvetve a teres nélkül való Capitalis esett volna, és ismét kiknek
f. eőri egyház anyagi jóllétének e 2000 frt alapítvány intereses Capitalis juthatott volna, és így bizonytalan
altal: arról akarok e sorokban nyilvánosán beszámolni. ki vallhatott isménd máskint is valamely hatramaradást,
Egy épen csak e célra szerzett és nyitott jegyző- accedálván ez is, hogy hátha Mlgos Generális Castigkönyvben ugyan is ezt talalom :
lione ő nga továbra is húzta volna a Testamentumnak
Anno 1756 die 19 Április. Én Chernel László publicatióját és a Legatariusok excontentatiójat dififeMlgos Szondi Susánna Asszony Testamentarius Exe- rálta volna, ki tehetett volna róla, és igy ezeket Consi-

derálván a Legatariusok informatiójára connotálnom ezt
expressi kívántam, ne talán nem jól gondolkodhatnának
a Curatorság felöl, én mindazon altal jó lélekismerettel
ajánlom, hogy ha Keresztes Mihályon valamit Csejtei
Sigmond űr annyiba incassalhat, hogy az első esztendőre való interest is in toto vei parte lehet bonificálni,
a sz. Ecclésia részéről vigyázok és igyekezem arra ; elmaradvan azért, pro primo anno az interesse a két ezer
forintnak idest a die 14 apr. 1753 usque diem 14 apr.
1754 Consequente a die 14 apr. 1754 usque diem 14
apr. 1755 percipialt száz Rhenes- forint interest én mivel az Ecclésia az ő idejében érette, a mint megírtam
vala nem küldött, hogy hiába ne heverjen kiadtam
ugyan interesre 6 pro Cento (in hoc respectu nem levén ellenkező dispositió a Testamentumban) mely száz
forintnak itidem usque diem 14 apr. 1756 Currentis
járandó interessét ime most az az hat forintokat megfizettem, és mivel ismét a die 14 apr. anni preteriti
1755 usque proxíme preteritam diem 14 április anni labentis 1756 a Mater Capitalis két ezer forintnak ismét
száz forint interessét is vettem, azt is interesre ki kell
adni, s ugyan e végre kész vagyok most Consignalni
vagy ha magamnal maradna is, annak törvényes interessét így pro futuro már kétszáz forintnak ilyes interessét is tőlem várja a sz. Ecclésia. Chernel László m. k.
Ezután következnek az évenkint kiállított nyugták ;
az alapítványi összeg Anyakapitalis név alatt mindig
elkülönözve, kamatai filia Capitalis név alatt minden
esztendőn hozzá adatva, s csak ez utóbbinak kamatai
fordíttatván az egyház szükségeire, úgy hogy 1764. apr.
14-én már 2000 frt anya és 100 frt filia Capitalisnak
kamatai lefizetéséről nyugtáztatik a Curator Chernel
László úr.
De itt aztán megszűnt a tőke növekedése. Már a
következő évben ezen bejegyzést találjuk : Mivel az építendő Oratóriumunk felől a F. Consilium Intimatuma
szerint a N. vármegye ujabban T. Vice ispány, Főbiró
és Eskütt uraimékat exmittálta és a Ngos Dioecesanus
Püspök is maga részéről Római Catholikus Pap urakat
adiungaltatott, és így ezen circumstantiakra nézve felesebb költségünk esett, Chernel László uram mind az
Anya mind a filia Capitalis interessét 150 frtban lefizette. 1766 évben Chernel László uram beteges állapotjára nézve, az anya Capitalist köztünk lakozó Pelsőtzi Szeremlei Károly uramnak és az Asszonynak T.
Nzetes Szentpéteri Judith Asszonynak a testamentum
tenora szerint költsön 5 per Centum járandó interesre
kiadta, a filia Capitalis pedig mivel azt az oratorium
építésére készen kell tartani, in forma et modo Depositi magánal megtartotta/ ez aztán a Templom építésre
el is fogyott, de az anya Capitalis érintetlenül hagyatott,
s róla 1807-ik évben következő bejegyzés van :
Tek. Szentpéteri Judith asszony mint Néhai Tek.
Szeremléy Károly úr özvegye innen Pelsőcre vévén
ia!:;ís;it a Eéclésia elöljárói felkérték Tek. Szita László
F ő in ator urat, lenne munkás ezen Capitalisnak interes

sével való kézhez vételében, a ki is ezen dologban oly
foganatosan munkálódott, hogy a pénz megküldetett, s
a 2000 frt Capitalis ő neki átadatott 5 per Centum
interesre d. 15. Jun. 1807 s az interessét fizette is
18 1 i-ik esztendő Juni 15-éig. Ezen esztendőben a 2000
frt a Cursus szerint 985 ftokra olvadott le, mely tetemes veszteségét a sz. Ecclesiának gondolóra vévén
Tek. Szita László úr az Isten dicsősségéhez viseltető
buzgóságaból mindjárt 1000 frtokra emelte, egyszersmind igérte, hogy ennek utánna az interessét 6 per
Centummal fizeti, s azt minden esztendő végével a Capitalishoz adatni kívánja, s annak mint leány Capitalisnak az interessét fizetni kell mindaddig, mig csak a Capitalis az elébbi 2000 frt summára nem növekedik ez megtörtént 1824 jun. 15-én. Ezentúl a kamatok templomépitési adósságok törlesztésére fordíttattak 1830 évig,
innen 1837-ig tőkésíttettek s tettek 970 frtot. 1838-ik
évben Néhai Szita László utódaitól megvásárlotta a f.
eőri reform, egyház a f. eőri határban levő összes, mintegy 50 hold szántó föld-, 15 hold rét-, egy emeletes ház-,
és egy vendégfogadóból álló birtokaikat 12.000 frton,
a 2000 frt alapítványt s tőkésített kamatait a vételárba
fektette, a többi pénzt kölcsön vette fel, de a kölcsönök
már törlesztve vannak: a fekvőségek után az egyház
1000 o. é. frtnál több évi árendát huz, s most megtörtént legelő és erdő felosztáskor ugyan e vásárlott fekvőségek után 40 holdat kapott.
A felső eőri helv. hitv. egyház hálával és áldva
őrzi dicsőült Szondy Susánna emlékét, mert anyagi
jólétének alapját az ő kegyes alapítvanya vetette meg,
de halaval emlegeti Chernel, Szeremley, Szita főgondnokainak neveit is, az alapítvány kezelése körül tanúsított
lelkiismeretes hűségükért.
Közli : Gueth Sándor,
f. eöri helv. hitv. lelkész és őrségi esperes.

Nyilt levél.
Nt. Lánq Adolf urnák, a pestmeyyei ev. esperesség érdemes alesperesének, mint a pestmegyei ev. papi confcrentia jegyzőjének.
Nagyrabecsült Tiszttarsam ! Pl lap f. é. 23-ik számában per longum et latum közölted mind azt, a mi a
máj. 25-én tartott papi conferentiankon megbeszéltetett.
Én e conferentiánkon, mint emlékezni fogsz, elnökünknek bejelentettem, miszerint esperességiinket érdeklő
jogi ügyben kell a fővárosban időző egyetemes felügyelő ő nagyméltóságával beszélnem, s épen ezért a
tanácskozmányon mind végig részt nem vehetek. A
mi távollétem alatt történt, arról az nap már nem értesülhettem, a legkényesebb ügyről azonban a mas
napi esp. gyűlésen lett tudomásom, mert a papi conferentiának, mint tudom nem egyhangú megállapodása
folytán inditványoztatott, kéressék meg a főpásztor,
hogy a kilátásba helyezett canonica visitatiót az ez évi
nehéz anyagi viszonyok miatt legyen szíves a jövő

évre halasztani. Ez ügyben rögtön nyilatkoztam, hogy
a nehéz viszonyokra való hivatkozás indoka elvesztette
alapját, s így az indítványozott kérelem elejtendő, mivel ő Főtisztelendősége ez ügyben írt levelében világosan és határozottan kijelenti, hogy fogadtatásánál
és látogatásánál kerültessék minden ünnepélyesség s
költekezés, a mely míg az egyháznak felesleges kiadást
okozna, elvonná a canonica visitatió lényegétől magától a szükséges időt. De megragadta ez ügyben esperességi felügyelő urunk is a szót, kifejezvén, hogy ily
kérelem intézése ellenkeznék úgy az illemmel, s vendégszeretetünkkel, mint esperességünk jó nevével. Ez
indokoknál fogva az esp. gyűlés az indítványt nemcsak
elejtette, sőt kimondta, hogy a jegyzőkönyvben nyoma
se legyen ez ügy felhozatalának.
De mindezek dacára a papi conferentia jegyzőkönyvének teljes közlésével mit tettél ? A mit az esperesség, az ő jegyzőkönyvében kihagyandónak ismert,
nem vetted közleményedben irányadóul, de kitetted a
világ elé az esperességünk méltóságának meg nem felelő
indítványt,
Mivel ezen eljárásod miatt, magamról következtetve, esperességünket szégyenletes helyzetbe juttatva
látom, kénytelen vagyok kifejezni azon nézetemet,
miszerint eljárasodat, azon esperességi gyűlés eljarásaval,
egyházmegyénk jó nevével megegyeztethetőnek nem
tartom. S nem tartom annal inkább, minthogy tudomásoddal van, hogy esperességünket egy néhai egyházi
lap névtelen irkásza úgy is nyelvére vette, és rosszlelkűleg kürtölte, hogy a bányai egyházkerület esperességei között a mienk a legrendetlenebb, és ezt tette
akkor, a midőn azon esperességben, a melynek ő tagja,
azon időben vagy 5 egyházban háborúval felérő rendetlenkedés volt napirenden.
Nekünk ily hiresztelések miatt, a nehéz viszonyok
dacára is óhajtanunk kell a canonica visitatiót, hogyha
esperességünk csakugyan rendetlen, azt a főpásztor bölcs
intézkedéseivel szüntesse meg : ha pedig rágalom a hir,
hogy ez esetben egyházias életünk fényre derítessék.
Reménylem, hogy utó gondolkozás után jelen felszólalásomat indokoltnak fogod talalni, s hogy azért közöttünk „a szeretet soha el nem fogy 4 . Irsán, 1880. évi
junius hó 26-án.
Láttam

s

helyeslem

Foldváry Mihály,
esperességi felügy.

Margócsy

József,

pestmegyei ev. főesperes.

RÉGISÉGEK.
Jogfosztás és korlátolt vallás-szabadság.
Annak bebizonyítására, hogy a Lengyelországnak
elzálogosított XIII szepesi városnak a vallás-gyakorlat
tekintetében gyakran más, leginkább kedvezőbb sorsa

volt, mint a magyar ,regnum Marianum* alatt üdvözült
protest. községeknek : még egy példát akarok felhozni.
Tudjuk, hogy a soproni országgyűlésen 1681-ben
nyert jogok a protestánsoktól 1691-ben megint elvétettek egy királyi leirat által, mely „Explanatio Leopoldiana® név alatt ismeretes. E szerint a soproni törvénycikkben megnevezett 22. u. n. ,articuláris templom 4
szabad vallás-gyakorlata annyira megszoríttatott, hogy
azon nép, mely nem tartozott „articuláris temploma-mai
biró helységhez, egyenesen eltiltatott a vallás-gyakorlattól. Meghagyatott, hogy még az „articularis* helyeken
is a protestánsok, különösen a mesteremberek és céhek
tartozzanak a kath. ünnepeket megtartani és ünnepelni.
Valami épület felállítása, mely protest. célnak szolgált
volna, egyenesen megtiltatott. Csak az evang. földesuraknak volt szabad kápolnát vagy imaházat építeni, de
csak is saját céljaikra és családtagjaik hasznalatára,
melyből a földmivelő vagy szomszéd nép és a protest.
lelkész ki voltak zárva, a földes úr maga kénytelenittetvén postillat olvasni és könyörgést tartani. Ezen
nyomasztó allapot, minden enyhülés nélkül, több évekig
tartott.
Míg ezen jogfosztó rendelet mint sötét éj nehezedett a magyar protestánsokra, körülbelül ugyanazon
időben, 1694-ben, a lengyel kormány több rendelete
mint fénylő remény-csillag kelt ki az elzálogosított XIII
szepesi varos egén. *)
Lubomirszky,
lengyel helytartó rendelete, mely
altal a szabad vallas gyakorlat újra megengedtetik nekik, következő:
Mindenkinek, különösen a lublói vár**) főnökének,
a XIII város grófjanak és biróinak, valamint a lakosoknak tudomásara hozzuk, hogy az ő császári és királyi
felsége az ágost. és helv. hitvallású lakosoknak Magyarországban az alkotmányosság nyomán nem csak a szabad
vallás-gyakorlatot, de a jogot is megengedte, több helyen, mint Szepesben is, iskolakat és paplakokat felépíttetni.***) Azért mi is az 1682. és 1685-ben kibocsátott
leiratokkal megegyezőleg megengedjük és rendeljük,
hogy az agost. hitv. lakosok a XIII varosban szabad
vallás-gyakorlatnak örüljenek és az isteni tisztelet megtartasa céljából magán házzal rendelkezzenek, melyet a
lublói var főnöke fog kijelölni. Akaratunk, hogy főnökünk, a gróf és a bírók őrködjenek, nehogy az evangélikusok a szabad vallás-gyakorlatban és az isteni tiszteletre szánt hazak hasznalataban valaki altal háborgattassanak és akadalyoztassanak, ki azt merné, a büntetés terhe alá esik. Nem hiszszük azonban, hogy
alattvalóink jóságunkkal visszaélni és a megtérés útját
elhagyni fognak, remélvén, hogy annal szívesebben ke*) Ezen rendeleteket az eredetiek hiteles másolatai után fogom
idézni és pedig latinból magyarra fordítva.
**) Székhelye a & I I I város kormányzatának.
***) T u d v a levő dolog, hogy csak papiron volt megengedve,
valóságban döntő volt akkor az idézett, jogfosztó „Explanatio Leopoldiana".

resendik az istentől származó szívbeli megvilágositásukat.
Mi a temetést és harang hasznaitatását illeti, méltányos,
hogy azt a plébánosok megengedjék, ha az evangélikusoktól is húzzák a dézsmát, nehogy az utóbbiak temetése az éneket és harang hasznáihatását nélkülözze.
Kivéve azonban az esketést és keresztelést, melyek az
evangélikusok hitszónokai altal sehogy sem végzendők.
Mely dolog bizonyítására és erősítésére nevünket aláírjuk és pecsétünket ide nyomni parancsoljuk. Kiadatott
Jazdon várunkban Varsó mellett julius 29-én 1694-ben.
(P. H.)
Lubomirszky.

lyeken, hol a kath. vallas valami kárt nem szenvedhet
ő Excellentiaja rendelete értelmében. Minek bizonyságául
kiadatott a lublói várban augusztus 16-kán 1644-ben.
(P. H.)

Markowszky
a XIII.

város

Ferenc,
elöljárója.

Dacara a lengyel kormány ily erélyességének,
mégis sikerült a clerusnak a protestánsok ellen súlyos
vadpontokat felallítani, minek folytán vezetői már a következő évben, az az 1695-ben febr. 4-ikére a nevezett
Markowszky Ferenctől a lublói varba idéztettek, hogy
védjék magokat úgy, a hogy tudják. Ez érdekes vádpontokra és azok cáfolatára az evangélikusok részéről
talan máskor még visszatérünk.
Weber Samu.

Ezen, ha sokban is korlatolt, szabad vallásgyakorlat
ellen a szepesi káptalan mindjárt erősen tiltakozni és
eget földet mozgatni kezdett, nehogy az evangélikusok ezen
nem várt jótétemény élvezetébe jöjjenek. A káptalan
elöljárója Mattyasowszky László püspök vala, kitől cz ügyben a következő tiltakozás maradt fenn :
Miután a tegnapi napon a püspök ő kegyelmétől
a káptalanra komoly parancsolat érkezett oly tartalommal, hogy a cs. ő felségén, és apostoli királyon kivül Magyarországban senkinek sincs joga a vallás dolgában
-A- p r ó s á g o 1cvalamit változtatni; azért is komolyan parancsolom az
Néhány new-yorki izraelita egyletet alakított a
evang. ág. hitvallásúaknak, ne merészeljenek magánházat
j szombat megtartasának partolása végett. Erre az adott
felállítani és igehirdetőt bevezetni. És ha még is azt
okot, hogy a new-yorki izraelitak kilenc tized része
tenni batorkodnak, úgy az ellen ünnepélyesen tiltakozni,
lemondott a szombat megünnepléséről.
ellentmondani és reclamálni kell. Es ha abból némi baja
a hadi nép vagy mas hatalmasságok altal keletkezni
A prot. Anglia folyvást terjeszti a humanismust.
fog, ugy magok tulajdonítsák azt magoknak, nehogy
Közelebb is olyan egyességet kötött a szultánnal, mely
az ártatlannak a vétkessel együtt kellene szenvednie.
a rabszolga kereskedés megszorítására vonatkozik. Attól
Kiadatott a szepesi kaptalanban aug. 10-én 1694-ben.
a naptól kezdve, melyben ezen egyezmény életbe lép, — a
(P. H.)
Matty asowszky László,
rabszolga kereskedés, a kivitel és bevitel — meg lesz tiltva
Ep. Temn. P. T. S.
az egész török birodalom területén ; az angol konzuloknak
joguk
lesz mindazon hajókat megvizsgálni, melyek a
Magyarországban az üldöztetés ideje alatt az ilyen
tilalmak rendesen tekintetbe vétettek a szegény protes- Vörös tengeren, az Adeni öbölben, és a török birodalom
tánsok nagy karara. A lengyel hatósagok azonban sok- összes vizeiben hajókaznak. A rabszolga kereskedők
kal nagyobb önállóságot fejtettek ki a clerus fondor- szigorúan megbüntettetnek, s a birtokukban talalt rabkodásai ellen. A fentebbi tiltakozasra mit sem advan, szolgák szabadokká tétetnek. De azért még nincs a
Markowszky Ferenc a lublói vár főnöke és a XIII varos rabszolgasag eltörölve a török birodalomban.
elöljárója, meghagyta a városok grófjanak, hogy minMajd ez is meg lesz lassanként.
den városban hasítson ki helyet az imaházak fclallitasa
céljából. Az arra vonatkozó rendelet következő :
Hogy mily szűkkeblű türelmetlenség uralkodik
Nemes grof úr a XIII. szepesi varosban ! Miután a poroszországi protestánsoknál, eleggé mutatja a köa XIII. varosok ag. hitv. lakosai Lubomirszky fejedelem- vetkező eset:
A mult évben egy Weber nevű szabadelvű prot.
től és Lengyelország legfőbb marsaljatói kegyelmesen
szabad vallásgyakorlatot nyertek, mit ő excellentiaja hi- ügyvéd neveztetett ki a hannoveri kerületi egyh. főtateles, a fejedelmi irodából származó leirattal velem és nács tagjául. Az orthodoxok mindent elkövettek, bar
uraságoddal közlött, a XIII városok birainak egyszers- siker nélkül, a valasztas megsemmisítése végett. Feltetmind meghagyván, hogy a lakosoknak nem csak a sza- ték tehát magokban, hogy minden alkalmat megragadbad vallasgyakorlat engedtessék meg, de az arra szolgáló nak az ő kiküszöbölésére. Nem is kelle sokáig várakozmagánház is allittassék fel, Excellentiájának ezen rendelete niok. Weber nemcsak megjelent egy öngyilkos temetéfolytán és tekintélyemnél fogva, melylyel tisztemben sén, hanem még egy rövid beszédet is tartott, sőt a
eljárok, utasítom a gróf urat, hogy hagyja meg a XIII sir szélén el merte mondani az Úri imádságot is. Ez
város bíráinak, legyenek azon, miszerint minden város- az orthodox felfogas szerint rettenetes vétek ! mivel a
ban a szabad vallásgyakorlat tekintetéből a lutherá- lutheri egyház minden egyházi szertartast megtagad
nusoknak magánház jelöltessék ki, még pedig oly he- I az öngyilkosoktól. Feljelentették tehát a zsinati hiva-
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talnak, hogy miként merte egy gyászba borult család
fájdalmát néhány vigasztaló szóval enyhíteni. S erősen
hiszik, hogy a zsinat a vétkest el fogja Ítélni.
A porosz orthodoxia is megegyezhet mindennel,
csak a valódi keresztyénséggel nem.
*

A protestantismus mindinkább terjed. Spanyolország 12000 lakossal biró Figueras városában egy egyház
alakult. Az istentiszteletet száznál többen látogatják.
Lelkésze, egy fiatal spanyol, ki Londonban lett protestánssá, a környékbeli falvakban is tart vallásos összejöveteleket , a nélkül , hogy mint rendesen Spanyolországban, nehézségekre akadna.
*

A palermói protestánsok pedig a város középpontján építtettek egy második templomot. Az érsek
egy rendeletet bocsátott ki, melyben megtiltja a klérusnak absolutiót adni olyanoknak, kik a protestáns temp
lomba belépnek.
*

Belgiumban van egy nagy iparos város, melyben
40 év előtt egy protestáns sem volt. Ma már van egy
1200 tagból álló egyház, mely csak nem egészen áttért
katholikusokból alakult. Kicsin)' templomuk helyett
most terveznek egy díszes épületet.
*

Oroszországban most az Úri imádságot adják ki
108 nyelven, illetőleg azokon a különbféle dialektusokon, melyeket Oroszországban beszélnek, hogy így az
úri imádság minden tartományban elterjedhessen.
A Renaissance után
Hetesy Viktor,

lapja, a s Politikai Újdonságok* a politikai heti események gondos és hű összeállítását adja. A ,Képes Néplap* a logolcsóbb hetilap, a kevésbé vagyonosak vasárnapi újsága, tanulságos és mulattató tartalommal, s
a politikát tárgyaló rendes rovattal ; ezek kiegészítője
a » Világkrónika'1
cimű képes melléklap, mely hetiközlönynek ép úgy, mint a 3Képes Néplapénak ára félévre csak 1 frt. Ez ív tartalmazza ezenkívül a FranklinTársulat jelentését a kiadásában megjelenő „Budapesti
cím- és lahjegyzék-ro\, mely könyv a legközelebb életbeléptetett fővárosi bejelentő hivatal adatai nyomán hitelesen lesz összeállítva.
Nagy Lajos, mike-pércsi ref. lelkész, a »Presbyterek könyvének* jeles szerzője, megrendelési felhívást
tesz közzé a következő munkára : »Vázlatok közönséges
ünnepi és alkalmi egyházi beszédekhez.® Körülbelül
160 beszéd vázlatot fog a mű tartalmazni, adva lesz
bennök nem csupán a szöveg s az abból elvonható főtétel, s ez alá rendelhető részek, hanem a bevezetés,
átmenet a főtételre és a részek tárgyalásánál követendő
gondolatmenet, úgyhogy egy dispositió körülbelül 2 — 2 1 /2
8-rétű nyomott lapra fog terjedni. Az egész terjedelme
22—24 nyomott ív leend, s ha 300 alairó összegyűl,
sept. közepén meg is fog jelenni, ára 2 frt 50 kr. Megrendelést a szerző neve alatt (Mike-Pércs, u. p. Debre
cen) levelező lapon is tehetni aug. i-éig. Gyűjtőknek
10 példán)- után egy tiszteletpéldany jár. A jelesnek
ígérkező munkát mi is őszintén ajánljuk olvasóink
figyelmébe.

lelkész.

KÜLÖNFÉLÉK.
IRODALOM.
A vasárnap és a mi saját érdekeink. Cadene J.
francia lelkész nyomán Katona Endre, h. nánási ref.
lelkipásztor. Kiadja: Az
alsó-szaholcs-hajdukeriiletireform,
egyházmegye lelkész egylete. Debrecen, 1880. Ara 8 kr.
Jó ügyben jó szó, mely vajha viszhangra találna mentül tágabb körökben s ne maradna kiáltó szó a pusztában. A vasárnap szentelése sok sebet gyógyíthatna
nem csak egyházi, hanem társadalmi életünkben is,
azért kívánunk sok olvasót s még több követőt e kis
könyvecskének.
Mai számunkhoz mellékelve veszik olvasóink a
Franklin-Társulat kiadásában megjelenő hirlapok előfizetési felhívását. Ez utóbbiak között a legrégibb az
immár 27-ik évfolyamát élő » Vasárnapi TJjság/ mely
nagy képes hetilapnak, az olvasóközönség e kipróbált hazi
barátjának, jövőre legjobb ajánlása képeinek évről-évre
szaporodó száma és szebb kivitele mellett, kiváló irodalmi erők által kiállított, folyvást növekedő változatos
tartalma, mely teljesen fölöslegessé teszi a magyar közönségnek hasonló külföldi lapok járatását; míg társ-

j
* A budapesti reform, theologiai tanintézetben
az évi vizsgálatok f. hó 16. és 17-én tartattak meg
Török Pál püspök úr . elnöklete alatt, id. Gr. Raday
Gedeon s. gondnok, Csikay Imre, Sipos Pál esperesek
s Ballagi Mór e. ker. tanácsbiró jelenlétében. Összesen
38 ifjú tett vizsgát, s pedig leszámítva egy két gyengébb
tehetséget, talán pár esetben hanyagságot, — eléggé
szép és örvendetes eredménynyel. A rendes tantárgyakból tett vizsgát követte az énekvizsga s az ösztöndíjak
kiosztása. A Csontos - féle alapítványból mindenik osztálynak a legkitűnőbb tanulója szokott 100—100 frtot
kapni, ez alkalommal Molnár Albert, Simon Ferenc,
Kenessey Béla, Nagy Zsigmond kapták egyhangú szavazatával a bizottságnak. A Gerenday Antal és Józsefféle ösztöndijakat Dézsi Mihály, Sikó Ernő, Hubay,
Polgár, a Ballagi alapítványok kamatait Horváth József,
Kovács Ákos s Balog Sándor, a Nagy István bissei lelkész által a legjobb templomi szónok részére kitűzött
díjat pedig Göncy Sándor nyerték el. Az uj iskolai év
sept. 7-ikén kezdődik.
* Lapunk egyik közelebbi számában egy rövid
tudósítást közöltünk a pozsonyi ev. temetőről. Mint sop-

ronyi levelezőnk értesít, az ottani viszonyok is olyanok, ha
nem roszszabbak. Nem is említve azt, hogy az ev. temető a
város legszebb részét csúfítja el, az sem hagyandó figyelmen kivül, hogy mióta az úgynevezett Erzsébet utca
kiépült, az alig van 4—5 lépésnyire a város egyik leglakottabb részétől. A temető közvetlenül a lyceum udvarával határos, s bejarata is onnan nyílik, úgyhogy
minden temetési menetnek a tantermek ablakai alatt
kell elvonulni. Eddigelé is már számos fölszólalás történt ez ügyben, de minden siker nélkül; holott ez az
állapot soká nem tarthat így,, miután a városnak csak
éppen ezen egyetlen irányban livén helye a terjeszkedésre, rövid idő múlva már ez okból is kénytelen lesz
az egyház más temetőről gondoskodni.
* Miskolci hirek. A miskolci ref. egyház egy küldöttsége Molnár Bertalan egyh. tanácsos vezetése alatt
f. hó 24-én kereste föl Tóth Dániel ref. leik. urat Ernődön, hogy őt a miskolci lelkipásztori hivatal elfogadására fölkérjék. A ref. lyceumban a vizsgák végök felé
járnak, mult vasárnap volt az évet bezáró ünnepélyes
isteni tisztelet, s utána ének-előadások, az igazgató
Halmi Gyula jelentésének fölolvasása, (melyben megemlékezett a középiskolai törvényjavaslatról, a lyceum
mult évi történelméről stb.) rajzok kiállítása. Ugyanaznap délután az itjuság „Kazincy kör*-e tartotta zárgyűlését, díszes közönség jelenlétében.
* Míg mi a fölött tanakodunk, hogyan lehetne
elérnünk azt, hogy a hetenkénti egyetlen szünnapot,
a vasarnapot megszenteljük, addig gör. kath. atyánkfiai
keveselve a náluk amúgy is szép számmal levő ünnepeket, a másik túlságba estek. A dobokavidéki gör.
kath. papság nemrégiben ugyanis népgyűlést tartott, melyen elhatároztatta, hogy a szokásos ünnepnapokon kivűl
hetenként még egy napot szenteljenek az ajtatosságnak,
s hogy az ezt meg nem tartó hívek pénzbirságra Ítéltessenek.
* Franciaországban most jun. 30-an telik le azon
határidő, melyet a kormány a nem engedélyezett szerzetes rendeknek ügyeik elintézésére adott. A klerikális
sajtó mindenféle ijesztgetésekkel és fenyegetésekkel
igyekszik a ministert szándéka valósításától eltéríteni,
azonban nem sok sikerrel. Az utasítások, melyeket az
illető végrehajtó közegek kaptak, oly szigorúak és oly szabatosak, hogy a nem szabadalmazott kongregációk részéről bárminő kifogások hiába valók lesznek; halasztást az egyes testületek még órákra sem kapnak,
rögtön szét kell oszolniok, legfolebb az épület őrzésére
hagyhatnak egy, kivételképen két egyént. Kellő mérséklettel és udvariassággal, de kérlelhetetlenül és szükség
esetében minden alkudozás nélkül törvényes karhatalommal fognak a márc. 29-iki rendelet pontjai teljesíttetni.
* A tyroli tartományi gyűlés junius 14-iki ülésén
Innsbruckban felolvasták a salzburgi érsek, a trieszti és
a brixeni püspökök nyilatkozatát, mely így hangzik : ,Mi
ismerjük Tyrolnak a valláshoz és a császárhoz híven
ragaszkodó népét, tudjuk, hogy a mint az ő, s képviseFelelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos

lőinek politikája mindenkor szent vallásunk szellemétől
volt áthatva, úgy most is a katholikus egyház jogai és
fenséges érdekei, képezik az ország legelső gondját. Önök
tehát csak szent kötelességet teljesítenek, amidőn a
a meráni és az innsbrucki evangelikus plébánia községeknek már néhány év előtt történt alapítása ellen
ünnepélyes tiltakozással fognak fellépni. A kormány
annak idején hivatalosan konstatálta ama tényt, hogy a
valláshű Tyrol utolsó védbástyája leromboltatott, hogy
Tyrol olyan országgá lett, melyben a protestáns vallás
a katholikussal egyenlő jogokat élvez. Mi őszintén osztjuk a keserű fájdalmat, mely e fölött minden tyroli
szivet eltölt; hiszen a vallásegység katholikus jelleme
forog veszélyben:* A nyilatkozat továbbá emlékeztet
a császári szóra, mely ezen országos jogot az 1866 apr.
7-én szentesített törvény által ujolag elismerte és megerősítette. Az ország, jogai iránti legbensőbb meggyőződésében mindenha érzi ama kötelességének nyilvánulását, hogy védelmezze drága örökségét és a haza legnemesebb diszét. A püspökök tehát ismételten szót
emelnek, hogy az országos képviselők előtt tiltakozzanak ama fonnebb emiitett rendszabály ellen, mely a
tyroli nép akarata és legszentebb érzelmei ellenére lett
végrehajtva , de egyszersmind kijelentik, hogy nem
vállalja el a felelősséget az esetben, ha e szomorú állapot továbbra is fenmaradna. Végül kérik az aláirt főpapok, hogy e nyilatkozatot csatolják az országos jegyzőkönyvhöz. Ehhez sem kell commentár.
* Gyászhírek. Berzsenyi Miklós, a dunántúli ág.
ev. egyház főfelügyelője, Vasmegye volt főügyésze (a
költő unokatestvére) halt meg f. hó 14-én, 77 ik életévében. Temetése a megye előkelőinek részvéte mellett, főt. Karsay Sándor dunántúli püspök segédletével, ugyan e hó 18-án történt meg KemenesSömjénben.*) — Csahay Pál, balogi ref. tanitó, a gömöri tanitói-testület egyik veterán és érdemdús tagja
hunyt el f. hó 14-én, élte 60-ik évében, pár napi szenvedés után. A boldogultnak, ki már 40 éve, hogy tanítóskodik, temetésén nagy számú közönség volt jelen,
számosan kartársai és az e. megye lelkészei közül. Béke
poraikra !

ADAKOZASOK.
Az utolsó kimutatás óta az „országos protestáns
árvaház* számára alulírottnál következő adakozások folytak be : Az urai-ujfalusi evang. confirmandusok 1 frt
50 kr., Szoboszlói reform, egyház 6 frt., N. N. 4 frt.,
a dunamelléki ref. superintendentia 92 frt 32 kr., a
csákvári reform, confirmandusok 1 frt 50 kr., Sziklay
Pál úr Rozsnyón 40 kr., a dunántúli ref. egyházkerület
46 frt 18 kr. Hatvani takarékpénztár 20 frt., Hajdúszoboszlói takarékpénztár 5 frt. Ullman Károly fiai 300
frt ezüst járadék. Budapest, 1880. junius 5-kén. Hornyánszky Viktor, árvaegyleti pénztárnok.

: IDr. Ba-llagri ZXíTór.

* A boldogultról, ki oly sokáig volt
ev. egyháznak, bővebb necrologot kérünk.
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DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapest.

Mai számunkhoz mellékelve van a Franklin-társulat előfizetési felhívása.

PROTESTÁNS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
SZERKESZTŐés

Előfizetési

dij:

Hirdetések d i j a :

H e l y b e n házhozhordással s v i d é k r e postai küldéssel 4 hasábos petit sor többszöri beiktatásáért

K I A D Ó- H 1 V A T A L :
VIII. ker. Máriautca 10. sz. 1. em,

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

5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. —- Bélyegdij
külön 3 0 k r .

IJJgT" T e l j e s s z á m ú példá-Xi-y-okikial m i n d é g szolg-á.l!h.£L-tTj.rik:_ ""ípSjf

Előfizetési felhívás

„PROTESTÁNS EGYHÁZI és ISKOLAI LAP"
1880-dik évi, h u s z o n h a r m a d i k 2-ik f é l é v i f o l y a m á r a .
l E H l o f i Z i e t é s i cLij : Egész évre 9 forint, félévre 4 forint 5 0 kr., negyedévre 2 forint 2 5 kr.
Az előfizetési pénzeket lapunk kiadóhivatalába (Mária-utca 10-ik szám alatt) kérjük küldeni.
Laptulajdonos és felelős szerkesztő

Dr. Ballagi Mór.

Via dura.
Századunk utolsó négy évtizede a protest.
egyházi élet minden terén igen élénk mozgalmakat mutat fel. E mozgalmak legeredetibb kútforrása azon körülmény, hogy a szabad vizsgálódás
itészeti eljárásával a szent és profán
irodalom
között létező különbséget megszüntette, minél fogva
két igen fontos következményt szült. Az első
az, hogy a theologusok táborában keserű irodalmi
harc tört ki; az orthodoxok a régi felfogásokat
védelmezték, a haladás emberei az uj nézetek
érdekében küzdöttek. Németországban, hol az egész
mozgalom kezdődött, e harc leghevesebben folyt
a negyvenes években. Azonban ma sincsen befejezve és mind ott mind nálunk — bár lágyabb
formában — folytatódik. Feltalálható ama tényben, hogy azon theologiai nézetek, melyeket a
jelenkori papi nemzedék tanulmányi pályáján
nyer, a tényleges egyház felfogásaival sokszor
ellenkezik és a most hivatalba lépő lelkész sokféle lelki tépelődéseknek van kitéve. A helyzetből minduntalan kiderül, hogy theologiai tudományunkat nem lengi át egy egységes, éltető

szellem, hogy gyakorlati lelkészkedésünknél hiányzik a biztos, megtámadhatlan alap. Az ingadozás —- bár be nem vallva — mindinkább terjed; a theologus lelki iránya tétovázó. — A
másik következmény az, hogy egyházunk világi
tagjainak nagy része itt-ott alkalmat nyer, theologiai polémiáinkba be-bepillantani, minek folytán
az uj kor haladásának levegőjétől amúgy is
érintve, elhidegül a vallásos eszmék iránt, vélvén,
hogy azok magasztos igazságukat elvesztették a
mai nemzedék előtt. — Az egyháziatlanság napról-napra terjed. — Az általános panasz napjainkban az, hogy a szabad vizsgálódás nevezett két
következményének tetőpontjára értünk s veszélyben forgunk, hogy vagy hanyatt esünk a róm.
kath. középkori opus operatumba, vagy négy
kézláb lefelé mászunk a materialismus mocsára
felé. Szabadulni akarunk a kellemetlen helyzetből. Abban egyetértünk mindnyájan, hogy megmentés után kiáltunk; természetesen a szerint,
a mint a helyzetet felfogjuk és a mily eszközök
iránt viseltetünk rokonszenvvel.
Vannak, kik midőn egyházi árnyoldalaink
miatt elkeseredés fogja el lelküket, irigy szem53

mel néznek át róm. kath. atyánkfiainak hierarchikus egyházi épületére. Ott minden: a klérus
kiképeztetése, a lelkészség gyakorlati működése,
az isteni tisztelet rendje, a hívek feletti atyáskodás, a pap érdemszerinti előléptetése, a püspökök
fénye és uralma — oly szép, következetes, senki
által nem háborított rendszer alapján történikOtt nem hallik azon vád, hogy az egyház ügyei
a papok helytelen képeztetése, tévmíveltsége vagy
gyakorlati tapintatlansága miatt szenvednek és
hanyatlanak. — Az úgy tűnődők nálunk zsinatot j
sürgetnek, nemeslelkű buzgóságukban reményelvén, hogy rendszeresen felállított korlátokon belül
csak rendszeres élet fejlődhetik. Vannak, kik
prot. egyházunk eddig fennálló igazgatási fórumait elegendőknek tartván és a zsinat fogalmához magasabb jelentőséget kötnek — ezek helyesebb lelkészképzést követelnek, egyházuk iránti érdeklődésből állítván, hogy ama lelkész, ki biztos
theologiai alappal bír, a mai világnézet áramlatában is, a lelkeket ellenállhatlanul meghódítja a
vallásosságnak.

logusai közül is számtalanok azok, kik bár korunknak megfelelő theologiai egyetemünk nincsen,
bár mindegyik a külföld egyetemeit felkeresni
nem képes, meghaladják azon nehéz utat, mely
a theologiai tudományokon keresztül a gyakorlati lelkészkedés küszöbéig vezet, magán szorgalom által.
Gyönyörűen rajzolja ezen >yvia dur a-t* Lang
Henrik, az ismeretes, 1876-ik jan. 12-én meghalt
zürichi pap egy >yBis an die ScJnvelle des Pfarramtes€ című cikksorozatban, melyet már azért
is bátorkodtam jelen fejtegetésemre felhasználni,
mert helyzetünk tiszta felfogása végett célszerű
tudni, mily tudományos nézetekkel lépnek ki theologusaink jelenleg a gyakorlati hivatal terére.
I.

Azonban bár mennyire örülünk is ezen úgy
szólván általános törekvésnek, egyházi bajainkon
segíteni, mégis a tényállás kérlelhetlen objectivitása folytán kénytelenek vagyunk bevallani, hogy
egyházi bajaink orvoslására universalis gyógyszer nem létezik, mert egyházi testületünk egyes
tényezői hivatásukat kellő bátorsággal és lelkesedéssel úgy, mint azt a semmiféle kor tudományos
haladásától vissza nem riadó protestantísmus szelleme kívánja, azért nem képesek teljesíteni, mert
egészen elmulasztottuk
a tudományok haladásával
lépést tartani.

Azt mondtam, hogy theologusainkat napjainkban nem lengi át egységes, éltető erővel biró
szellem vagy eszme. Hogy gyakorlati lelkészkedésünknél hiányzik a biztos, megtámadhatatlan
alap. Hogy tehát az ingadozás, a tétovázás köztünk mindinkább terjed. — Ennek alapoka
már gymnásiumi tanításunkban és nevelésünkben
keresendő. — Azok, kik például 1848 előtt
végezték tanulmányaikat tudnak latinul, bírnak
classikus képzettséggel, mert azon időben a gymnásium feladata első sorban abban állott, hogy
a latin nyelvet minden lehető eszközzel — testi
büntetéssel —- elsajátíttassa a tanulókkal; a többi
tantárgy mellékes volt. A ki latinul tudott, jó
deák volt, bár a többi tárgyakból nem is tudott
semmit. A berendezés is más volt. Egy tanár
vezetett egy osztályt mindenben és ez épen azért
elég volt, mert a döntő tárgyat a latin képezte.
Hazánk prot. iskolái ezért és mert szabad szellem uralkodott bennok, mely józan, logikai gondolkozásra és öntevékenységre szoktatta az embert, nem csak igen kedveltek, de hírnevesek is
voltak, és honunk különféle nemzetiségi és vak
lásbeli ifjai örömest keresték fel azokat, ma is
hálával emlékezvén vissza tanintézeteinkben töltött
éveinkre.

Valóban nincs okunk, hogy egymásra támadjunk egyházunk fennforgó bajai miatt; hogy az
orthodoxok a szabadelvűekre, az öregek a fiatalokra, a volt tanulók volt tanáraikra, a világiak a
lelkészekre nehezteljenek. Hazai egyházunk theo-

De
tempóra mutantur et nos mutamur
in [\\\s\ Németországban már a negyvenes években beállott volt amaz idő, hogy a humanismus
és realismus, egy alkonyodó és egy hajnalodó
kor eszményei között a harc már a gymnasiu-

Innen támadnak azon köztünk fel-felmerülő
controversiák, melyekkel egyházi lapjainkban találkozunk, s melyekben egyházi bajaink miatt
egymást okoljuk, de melyek által akaratlanul
arról teszünk örvendetes tanúbizonyságot, hogy
korunk nemzedéke épen nem oly közönyös a
vallás ügyei iránt s hogy különösen a protestantismushoz fűzi a vallásosság felélesztésére vonatkozó reményeit.

mokban tört ki, mely még sokkal nagyobb hevességgel vivatott az irodalom terén és a tudós
világot izgatottságban tartotta. — Mathesis, történelem, természeti tantárgyak, földrajz, élő nyelvek az egyik — latin, görög, és — a leendő
theologus számára — héber nyelv a másik oldalon — képezték a harcosokat. Nálunk a harc
tulajdonképen csak a Thun-féle tantervvel lépett
az iskolákba s tart folyvást, mint másutt is. Nem
tudunk kibonyolodni azon dilemmából, mi legyen
kizárólagos hivatása a gymnasiumnak és mi a
reáliskolának. — Zavar honolván a tulajdonképeni szakra előkészitő tanintézetekben, ellenmondásokat találván az akadémiákon, zavaros fogalmakkal és aggódó bizonytalansággal lépünk az
életbe, mely ez idő szerint tanintézeteink hű képe :
nihil.*
>yDe omnibus aliquid, de toto
Azok, kik a negyvenes évek előtt a gymnasiumból kikerültek, még eszményeken függnek
— idealisták. Ismerik Cicero értekezéseit a ^ barátságról^ , az >>: öregségről^ ; gyönyörködnek
^ Scípio álmán*, és csüggve eme dolgozatok
bájoló irályán, üres óráikban fel-felélesztik emlékezetükben annak szép mondatalakjait, kifejezéseit és titokteljes jelentéseit. Elragadtatnak azon
felfedezéstől, hogy a pogányhitű Cicero a legfontosabb ügyekben úgy gondolkodik, mint a
valódi keresztyén sem tehetné másképen. Ha
az ember pár polytheistikus vonást elhágy,
akkor a Scípio álmát épen oly értelemben megírhatta volna a második századbeli keresztyén is.
A világ itt a nyomorúság völgye, melyből a jámbor lélek kivágyódik ; földi testünk fogház, melyben lelkünk szabadulás után sóhajtozik, a menyég az elégtétel és a háborítlan boldogság helye
és a viszontlátáshoz tartozó dolgok egészen a
keresztyén irodalom színeivel rajzoltatnak. Mindez a keresztyén felfogásokkal oly azonos, hogy
már a gymnasista akaratlanul beleélte magát
azon hitbe és meggyőződésbe, hogy az egyházi
tanon egy jotát sem lehet kétségbe vonni. Mily
közel feküdt itt azon gondolat, hogy Isten a
•pogány szívébe plántált akaratját élő szóra ébresztette ily kiválasztott férfiak lelkében.
Es
aztán még Livius római történelme a benne rajzolt plastikus alakokkal, mily befolyásosak voltak
a jellem kiképeztetésére ! Eme Gallusok Rómában,
ezen Hannibál, ki győzelemről-győzelemre siet. A

zámai csata előtti, Scípio és Hannibal közt tartott
magasztos, drámai dialogusok, mielőtt a döntés
beáll, mily nagyszerű, felséges irányt csepegtettek
be az ifjú keblébe, és mily szép szellemi és kedélyi míveltséget teremtettek benne. Azonkívül
nemcsak a beszéd formáinak kerekdedségével,
hanem a gondolkodási összhangzatossággal is
lelkesedésre emelte az ifjú keblet. — Ha atyáink
gymnasiumi füzeteit olvassuk, hol a feladott latin
rögtönzéseket görög distichonokkal befejezve
találjuk, élénken érezzük, hogy a negyvenes
évekkel egy lealkonyodó és egy hajnalodó kor
küszöbén állunk, hogy apáink egy lejárt, mi egy
új kor gyermekei vagyunk.
Feltűnő, hogy tényleges viszonyaink mellett
ezen lejáró kort visszakívánjuk azon reményben,
hogy itt meglelhető leend egyházi bajaink orvoslása, Ezen nézpontból indult ki többek közt
Horváth István, ki az ^Erdélyi Prot. Közlöny*
ez évi 7-ik számában ^Egy határozott jelszó*-íéle
cikkében dicsőíti és örömmel üdvözli a >>classikus
míveltség*
ígérkező újbóli feltámadását. Igaz,
annak előnye nemcsak abban rejlett, hogy az
ifjú összhangzatos szellemi erőt nyert és gondolatai azon sok tárgyú egymás mellettiség által,
melyeket a mai tantárgyak felhalmoznak, szétszakítva nem lettek, hanem azon körülményben is,
hogy a klassikusok mellett a vallásból csak anynyit tanult, miszerint van négy fővallás, a pogány, a muhamedán, a zsidó és a keresztyén, az
egyedül igazi és tökéletes, melynek alapítója
Jézus Krisztus, az Isten egyszülött fia. — íme,
sehol sem lett felháborodva a lélek nyugodtsága.
Boldog idő! — lejéirt!
Jelen korunk ily egyoldalú míveltségi eszményt nem ismer. Hozzájárul, hogy a gyermeki
bizalom az előadottak igazságába
ingadozó
lett.
0 0
0
Minden, mit tanulunk, ha valamire, itészeti össze,
hasonlításra ösztönzi, vezeti, kényszeríti az ifjút.
— Már a gymnasiumban megtudjuk, hogy a legtöbb emberi tudomány problémákból áll, minek
szóló tanúsága a jelenkor szédelgő haladásában
észlelő azon körülmény, hogy egyik állítás űzi,
megbuktatja a másikát. — Az ötvenes években
Linné a természetrajz lángesze volt, én is gyönyörködtem nagyszerű rendszerén, ma a gyönyörű
épületből alig maradt fel egy pár romdarab, egy
pár zöld levél, a többi elhervadottan sírba szál53*

lott. És a vallástörténelem ? A gymnasista ma
az összes népeknek vallásait tanulja keletkezésük,
fejlődésük, végsorsuk tekintetében, mint ezt legújabban Laky Dániel >az 5-ik osztály számára
való >:>Vallástörténelme<<: mutatja. - - Akaratlanul
előkészíttetik az ifjú kebel Feuerbach eme mondásának befogadására, hogy az Istent, kit
imádunk, mi emberek teremtjük, amaz Istenről
pedig, ki a mindenséget teremtette, roppant keveset tudunk. Az egyedül el nem tagadható
valóság, mely Isten létele mellett tanuskodhatik
ma a jámbor szívében, a természet végetlen országa: ^Coeli enarrant glóriám Dei, et opera
manuum ejus enunciat firmamentum. Dies diei
eructat verbum, et nox nocti indicat scientiam.
Non sunt loquelae, neque sermones, quorum non
audiantur voces eorum; in omnem terram exivit
sonus eorum, et in finis orbis terrae verba
e o r u m / — Ily ingadozó, bizonytalan és rendezetlen sejtelmekkel lépünk át — ha lelkészségre
akarunk készülni — a bölcsészeti szakosztályba
azon vallomással, hogy a mai gymnasium via dura.
— De az út még nehezebb is lesz.

tunk az újkori philosophusokhoz, a németországi
uj bölcsészet tanulmányozásához magán szorgalommal, mert — aki biztos alapon működni akar és
korának igényeit kiakarja elégíteni, tanár nélkül
is szomjúhozik az igazság után.
Kamtot ragadtuk meg. Jaj nekünk! Ezt tanulmányozni, ezen philosophiai műszavak zűrzavarából világosságot nyerni, annyit tesz mint kővágó munkát tenni: és ha végre álmatlan éjjelek
segítségével keresztül hatoltunk e labyrinthuson
s eredményhez értünk, úgy éreztük magunkat,
mintha fejünkre állítottak volna. Kant oly általános átváltozást, felforgatást
követ el az embero
>

nek gondolkodási módján, mint Copernikus, ki
az emberek lábai alól ellökve a földet, őket a
naprendszer közepébe helyezte, hogy nekik innen
mutassa meg a mindenség képét, mely a látszatnak, melyben éltek, minden tekintetben ellenmondott. így K a n t ; ő szemeink elől elveszi a tárgyakat, s bennünket öntudatunk központjába helyez,
hogy innen mutassa meg a világot egészen uj,
addig sejthetetlen világosságban. >;>Azt gondolod*
körülbelül így szól, »hogy a dolgok olyanok,
mint érzékeidnek látszanak ? Csalódol! a mit látsz,
II.
az csak szemed által teremtett képök; milyenek
A bölcsészeti szakosztály bejárata felett
más szerkezetű szemben, például egy más világ
Kant eme szavait gondolhatjuk magunknak fellakosának szemében, azt mi nem tudjuk. T e a
írva: »Restség és gyávaság annak oka, hogy az
dolgokat látod helyben és időben; igen, de hely
emberiségnek nagy része élethossziglan kiskorú maés idő nem képeznek a külső világban előforduló
rad., és hogy a többieknek oly könnyen sikerül, anvalódiságot; hely és idő csak formák, melyeket
nak gyámjaiként szerepelni. A gondolkodási mód
te a dolgokhoz kapcsolsz; csak üvegek, melyeigazi reformjára, ha még oly lassan is fejlődik,
ken át nézleti tehetséged a dolgokat szemléli;
egyedül azon szabadság szükségeltetik, hogy minden
csak keretek, melyekbe természeted szükségszerű
dologban nyilvánosan az észszerüséget keressük. * A
berendezése folytán a reád ható dolgokat foglelkesült bölcsészeti tanár nem is mulasztja el,
lalod. Hogy mik a dolgok nélküled és azon forezen szavak mély értelmére figyelmeztetni s így
mák nélkül, melyeket azokra alkalmazol, tehát
hozzáfogunk a lélektan, a logika, a metaphymagukban véve, eredeti lényegük és természetük
sika, a morál és a philosophia történetének taszerint, ezt te nem tudod. Mi tehát a dolgokat
nulásához. Az utóbbi fonalán megismerkedtünk:
csak úgy ismerjük, milyeknek nekünk látszanak
a joniai bölcsészekkel: Pythagorással, az Eleatákés nem a milyenek valóban. A dolog magában
kal, Heraklittal, Empedoklessel, az atomistákkal,
véve az ember előtt örökké ismeretlen marad. *
Anaxagorással, a Sophistákkal, Piátóval, Aristotelessel, a Stoikusokkal, az epikurismus, skeptiDacára ezen egészen furcsának feltűnő goncismus és az ujplatonismussal, a keresztyén scho- dolatiránynak az igazság után szomjúhozó iíju
lastikával, Cartesiussal, Spinozával, Lockéval, lélek örömmel követi a gondolatország eme
Huméval, Condilaccal, Helvetiussal, Leibnitzzel, bátor forradalmárának fejtegetését lépésről-lépésre,
Berkeley-vel, Wolffal. Fejünk elkábult. De mit mert megismerkedik azon tévkövetkeztetésekkel,
bántjuk a voltakat, a jelenben élünk. Hozzáfog- melyeket az emberi ész eddigi felfogásaiban az

Istenről, a világról, az emberi lélekről követett :
és bizonyos kárörömmel néz a közönséges véleke- ^
dés és hit terén a Kant által okozott romhalomra.
Mindazonáltal nem igen jól érezzük magunkat a
kritikának ezen gyér és éles levegőjében. Alig
tettük le kezeinkből az ész eme szigorú fegyelmi
mester tudományát, visszasietünk a közönséges,
mindennapi gondolkodáshoz. > A fa, mely előttem
áll, mégis mindenesetre csak fa ; végig nézhetek
növésének történetén, magvától, melyből kicsirázott, egészen koronájáig, melyben kifejlését elérte
— miért lenne ez másképen, mint a mint nékem
látszik ?€ — A mit az ember egészséges szemével
lát, az bizonyosan valódiságában is olyan, a
minőnek látszik. Kant szerint egyáltalában sem
tudomány, sem ismeret, sem igazság tisztán nem
létezhetik. Mi csak találgathatunk és vélhetünk.
És ámbár a tiszta észszerűség kritikája szigorú
és kérlelhetlen mestere a gondolkodásnak, eredményében még sem haladta meg Pyrrhot vagy
Hűmét, az igazság eme kétkedőit

idő előtti
tett által
alkotását
Schelling

és időn kívüli, tehát létezésének előtti
nemcsak erkölcsi jellemét, hanem testis meghatározza. Tapasztaljuk, hogy
elmerül és eltűnik a Mythologiában.

El innen! folyamodunk az igazi bölcsészeti
megváltóhoz, Hegelhez. E g y nagyszerű, mindent
átkaroló világnézet tárul itt fel előttünk. Az egész
mindenség az észszerűségnek, amaz egy örökké
való szellemnek kijelentése, mely a természetet
lábai zsámolyává és az emberi ész trónusává
tette. Az életnek egészen uj, gyönyörű országa
nyilik itt meg előttünk: a szünetnélkül emelkedő
fejlődés forrása és héja az ész, a legtökéletesebb
fokozati rendben történik. E fejlődés forrása és
célja az ész, melynek teljessége mindent áthat,
és fokról-fokra mindég tisztább kifejezést mutat.
A természetben úgy szólván még lekötött, elleplezett állapotban van, de feljebb halad, míg az
emberben a szabadság és észszerűség magasságát
éri el. D e itt sem pihen, itt is mindig előre és
előre t ö r : az egyesek lelkiismeretéből átlép a csaAz ifjú, ki teljességből meríteni óhajt és a ládi körbe, innen a társadalomba, nyilvánul az álhatártalanba csapong, ki arra kíváncsi, hogy mi lam törvényeiben, hozzánk szól a művészetben, kitartja össze voltaképen a világot legbensejében, nyilatkoztatja magát a vallásban ; diadalát üli a böla königsbergi bölcsész kemény kenyerétől elfor- csészetben, melyben tiszta lényegét szemléli és élvezi.
dul és ki- ki kacsint a teli húsfazekak után, me- Itt tehát a világ úgy áll előttünk, mint örökkévaló
lyeket a Kant után következett philosophus ki- fejlődés, szünetnélküli munkálkodás, folyvásttartó
látásba helyezett. Ez a világ titkának végleges haladás, sohasem végződő tökéletesedés; egy vémegoldását igérte, az absolut tudományt és az getlen, zúgó szövőszék, melyen az Istenségnek
absolut vallást. Úgy látszott, hogy a tudomány élő ruhája szövetik; de kötve ez időnek feltételeihez és korlátaihoz. — Vagy más szavakkal:
és a hit közötti örök béke megtaláltott.
Fichte!
A h ! de ki érti tökéletesen ^Tu- az egész világ az ésszerűségnek kijelentése, és a
dománytanát ?* csakhamar félretettük, csudál- világtörténelem a világitélet, azaz : haladás a
kozva azt kérdezvén: > Lehetséges-e, hogy valaki szabadság öntudatában. E szerint minden nép
egész komolysággal azon nézetben legyen, mi- egy eszmének képviselője, melynek ereje folytán
szerint minden kívüle eső t á r g y : a házak, he- felemelkedik az éJLet fénypontjára, de melynek
gyek, fák, csillagok, a körülötte levő emberek az következtében — ha az megérett benne — hanyatő saját > En' s: -jének szüleményei és hasonmásai lik is és lelépvén a világ színpadjáról, az érett
legyenek ? H a ily tant, mint Kant philosophiájá- eszmét mint fejlődési magot átadja egy másik
jából folyónak is vettünk, mégis inkább lemond- népnek, mely egy uj világgondolat szolgálatában
tunk azon képességünkről, hogy bölcsészeti fo- áll és annak érvényesítésével van megbízva. Az
galmakat megérthetünk, vagy egy philosophus egyének és népek, melyek ez életben fellépnek,
ily iszonyatosságaiba képesek legyünk hinni. úgyszólván az örökkévaló szellem trónusa körül
Fichtének kitérve siettünk Schellinghez. Mit ta- állanak és e szellem gondolatait végrehajtják,
láltunk? Istent, ki eleinte nem volt Isten, hanem fenségét díszítik; szenvedélyeik és önző törekcsak saját magának ős alapja és alaptalansága, i véseik dacára csak eszközei annak, ki őket
, U r - und Ungrund*, melyből Isteniségének léte- kormányozza és tetteiket birodalmának világossásítése céljából kiemelkedik. Találunk embert, ki gába beszövi. Az egyes ember pedig, bár egy-

részt csak teremtmény, csak eltűnő hullám az
óceánban, csak muló tüneményalak, mégis másrészt az örökkévaló szellemnek edénye, az Istennek munkatársa, a szentlélek missionariusa, hivatva, magát az érzékiségből az észszerűséghez,
az ő természeti állapotából a szabadsághoz felküzdeni szellemi tettek által.
Valóban Hegel bölcsészete nagyszerű, az ifjút
elragadó világképet mutat fel, Azon Lir, melyben az
uj philosophia alapítójának — Cartesiusnak — gondolkodása hajótörést szenvedett, a természet és a
szellem között létező ur, mely külsőleg egy >;,Deus
ex machina* által áthidalva volt: most kitöltöttnek mutatkozott; a dualismus felolvadott a gondolatteljes monismusban és maga a természet is
szellemnek bizonyult be a szellemből. Spinozának
j E g y * és > Mindene* meg volt itt mentve, csakhogy a z egy anyag (substanz) merevsége és a
dolgok szabadtalansága élő szellemmé változott át, mely a világ tárgyaira nézve nem j
korlát többé, hanem azoknak legbensőbb tör- 1
vénye és tulajdonképeni életösztöne. Leibnitznek
^ M o n a d á i / azaz a világnak tárgyai mind élő,
önálló lények, melyeknek mindegyike saját módjára a mindenséget visszatükrözi és melyek csak
felfogási tisztaságuk fokozata által különböznek
egymástól, ismét feltűntek az észszerűség fokozati világában, mely a természet legkorlátoltabb
formáitól, melyekben a szellem úgyszólván sóhajtozva világosságra törekszik, mindig m a g a s a b b
és magasabb fejlődést mutat, míg öntudatára
ébred.
Mégis ezen bölcsészet Kant idealismusának
utolsó szava volt, miután a külső dolgok világát
mint a szellem visszatükrözését, mint a gondolat
kinyilatkoztatását jelezte. Az itt hirdetett Isten
mégis csak ugyanaz, kit az egész ujabb bölcsészet — keserűen küzdve az egyházzal — keresett, amaz Isten, kit Göthe emígy fest :
»Was war' ein Gott, der nur von aussen stiesse,
lm Kreis das All am Finger laufen liesse !
Ihm ziemt's, die Welt im Innern zu bewegen,
Natúr in sich, sich in Natúr zu hegen,
So dass, was in ihm webt und lebt und ist,
Nie seine Kraft, nie seinen Geist vermisst. 1

Az itt rajzolt világ is ugyanaz volt, melyet
az egész ujabb philosophia követelt, egy világ,
mely bensejében levő erői által cselekvő, külső
beavatkozás által nem háborított egészet képez,
áthatva benső cél- és észszerűségtől.

Tagadhatatlan, hogy e bölcsészeten mély
vallásos mozzanat vonul végig. Az örökkévaló
szellem, ki által és kiben minden létező dolog
van; a világ gondolatainak műhelye, bölcsességének és igazságosságának színhelye; a világtörténelem, a világitélet; az ember természetiségének
éjjeléből felfelé küzdve és Istenhez emelkedve, —
úgy látszott, hogy ily tanokhoz a vallás igényeit
és követeléseit könnyű lesz hozzáfűzni. Túlfelől
e bölcsészet, mely a független és soha be nem
fejezhető vizsgálódás alapján állott, még mást is
mutatott fel eredményképen. Azon nézetre vezette az embert, hogy az egész emberi történelemben semmisem oly rút és csúnya, mint a theologusok azon szűkkeblűség e, mely csalhatatlan
könyvét,
a bibliát, és kész dogmáit a szabad vizsgálódással szemben makacsul érvényben tartotta; és hogy az egyház
magának oly nagyon tetszett, ha mint eretnekek
feletti ítélőszék szerepelhetett és a bölcsészeti
tanok ellen majd az állam karját, majd a nép
dühét segítségül hívhatta, minek folytán az állam
és az egyháztői üldözött gondolat • hősök, mint
például: Spino/a, Wolf, Fichte sat. okvetlenül az
ifjú lélek rokonszenvét megnyerték. E bölcsészet
is azon elvnek hódol: kiki mondja meg, a mit
igazságnak vél. Maga a tiszta igazság amúgy
is — Lessing szerint — egyedül az Istené.
A bölcsészet tanulmányozása folytán ismét
oly conclusiohoz jutottunk, milyennel a gymnasiumot elhagytunk volt. — Csak egy könyv van,
mely minden oldalán örökkévaló, isteni tartalmat
mutat fel — a világ; és csak egy eszköz létezik,
e könyvből az igazságot kitalálni — két egészséges szem. — D e eme könyv oly nagy, hogy
senkisem olvashatja végig, és a szemek oly különfélék, a nézpontok oly számtalanok, hogy
mindég arra kell ügyelnünk, mit lát a másik.
Nyert eredményünk a bölcsészetből ez: .Észszerűségének minden tekintetben nyilvánosan hasznát
kell venni mindenkinek-,
ez a legáltalánosabb emberi jogok egyike, és csak eme jognak szabad érvényesítése viszi előre az emberi ismeretet
Ide jutva, a bölcsészettől eme kérdéssel válunk m e g : Mi múlhatja felől a vizsgálódásra ösztönző szabad, elfogulatlan hajlamot ? Ezen kérdéstől vezetve átlépünk a theologiába.
(Folytatása következik.)

TARCA.
Reville a vallások történetéről.
(Vége.)

Jól tudom, hogy senki se kénytelen az én állításaimat
elhinni s tekintve a tárgy kiváló kényességét, tekintve azt a
viszszatetszést, a melyet érzek azon gondolatnál, hogy
magamról beszéljek, mégis legyen szabad nekem önök
előtt feltárni, nem az én hitvallásomat, hanem azokat
az elveket, a melyek nekem kiindulási pontul szolgálnak s a melyek engem előadásaimban vezérelni fognak.
Először is kinyiltkoztatom, hogy én a vallások története előadásánál a gondolat és ítélet lehető függetlenségére tartok magamnak igényt. Nem tartozom azolc
közé, a kik a vallást magában gyengeségnek, tévelygésnek, az emberi lélek egy betegségének tartják. Én
nem egy különös pathologiai tanfolyamot kívánok tartani, ha szinte alkalmam lesz is majd rámutatni több
kinövésre és esztelenségre. Sokkal több bizalmam van
a természetben, főleg az emberi természetben, minthogy feltegyem, hogy a lélek természetes és önkéntes
működései közül egyedül a vallási az, a mely gyökeres
tévedésekre és hiábavalóságra vezessen. Nincs okom eltitkolni, hogy én theista vagyok oly kevés metaphysikával, a mennyire csak lehetséges. Nekem hitem van a
legfelsőbb gondolatban, a mélynek a világegyetem kinyomata, örök kijelentése. Ehhez örömest hozzá teszem, hogy
keresztyén vagyok, ha az, a mint én a keresztyénséget
értem a hivők és nem-hivők egy nagy száma előtt,
nem tetszenék ellenkezőnek azon úttal, a melyet ők a
keresztyénség egyedül hiteles utjának tartanak.
De ne bajlódjunk e tárgygyal, mely nagyon messze
vinne. A mit én kifejezni kívánok, az, hogy a vallás
ereje éppen abban áll, hogy ezen legfőbb gondolat
iránti tisztelet parancsol, mely szerint senkinek sincs joga
a positiv tények nagy kijelentését a maga képzelődéseivel
és saját hitével vagy véleményével helyettesítni. Ezeknek
kell a tényeknek engedni és nem megfordítva. Midőn az én tudós collegáim a föld belsejét vagy az
emberi szervezet titkait tanulmányozzák, vájjon először azt vizsgálják-e, hogy a genesísnek igaza van e vagy
nincs, vájjon az-e a céljok, hogy az elméleteket megtámadják vagy megvédjék ? Az a tanítás, mely ez uton
halad, már meghalt. Nem, hanem egyenesen a szeme
közzé néznek a dolognak, engedve az igazságnak, a mint
az magát kijelenti, tekintet nélkül minden előítéletre.
A physikai és morális természet jelenlétében a priori
okoskodni helytelen és a vallásos gondolat útját jelezni
akarván, nincs egyéb dolgunk,
mint a tényekre
hallgatnunk, a melyek beszélnek és nekünk nem
kell addig szólnunk, a míg azok mondandójukat be
nem végezték. Keresztyénekre nézve az igazság szeretete az isten szeretetének kiegészítő része és tudományos alapon az igazság szeretetének nincs más utja, mint
azt vallásosan keresni, azon szilárd elhatározással, hogy

előtte meghajlunk és soha sem kötjük azt meg semmi"
nemű dogma á l t a l . . .
De itt azt mondhatná valaki, hogy akár van kedvem hozzá, akár nincs, egy kérdés elől, a mely mindenki előtt megjelen, a ki vallásos történettel kíván foglalkozni, ki nem térhetek s arra egy vagy más úton
szükségképen meg kell felelnem — értem a supranaturalismus kérdését. E kérdéssel — mondani fogják — ezen
történet kezdetén, folyamán és végén találkoznom kell;
a mód, a mely szerint azt alkalmazni fogom, határozza
meg így vagy úgy a történetet; ezt ki nem kerülhetem s azon pillanatban, a mint az elhatározás megtörtént, nem tehetek egyebet, mint hogy a hagyományos
vallások alaptételeit megtámadjam vagy védelmezzem.
Uraim, ezen dilemmára sok észrevételem lehetne.
Elősorolhatnám mindazon okokat, a melyeknek folytán
én már régen megszűntem a csudákat elfogadni. De ez
bizonyos tekintetben dogmatizálásra vezetne, s ismétlem,
hogy én ebbe elegyedni nem akarok. Legyen elég azt
mondanom, hogy én e kérdéssel szemben is a tudományos álláspontra helyezkedem s ennélfogva azt sem
kikerülnöm sem eldöntenem nem kell, mivel tudományosan ily kérdés nincs és nem támadhat. Mi a tudomány ?
A tények egy csoportjának ismerete és magyarázata.
Es miben áll azoknak magyarázata ? Azon közbeeső
terminusok igazolásaban, a melyek azokat egyesítik, a
melyek képesekké tesznek minket arra, hogy egyikről
a másikra logikai rendben minden megszakadás nélkül
menjünk. Már pedig mihelyt természet feletti dolog
jő közbe, a folytonosság megszakadt, erőszakosan megtörött s többé nem lehetséges az elbomlott szálakat
összekötözni. Következőleg a tudomány és a természetfeletti erők oly különnemű mennyiségek, a melyek
egymással semmi szín alatt össze nem egyeztethetők,
és a melyek, mihelyt találkoznak, egyik a másikat megsemmisíti. A hol egyik megjelen, ott a másiknak szükségképen el kell tűnnie. A theologia dolga avval bajlódni, hogy ezen nehézséget mi módon oldhatja meg,
s ha vájjon megoldható-e. Előttünk ez a feladat nem
áll. A tudománynak arra kell törekednie, hogy a mi
megmagyarázható, azt magyarázza meg. Ha két tény
összeütközésbe jő, s mindkettő positiv, kétségbe vonhatlan, reális és semminemű logikai útmutatással össze
nem egyeztethető, a tudomány felfüggeszti a maga ítéletét, türelemmel várja a nagyobb világosságot és gondosan óvakodik attól, hogy ezt valamely képzeletből
kapott hypothesis által pótolja. Ha a várt világosság
megérkezik s az előbbi homályt eloszlatja, a tudomány
siet az uj igazságot a magáévá tenni, de alkalmazásában ekkor sem hirtelenkedik. Ezen szerencsés pillanatig
mindig elővigyázatos s készebb tudatlanságát megvallani, mint hogy maga magának elvben ellent mondjon.
Ezért mondám, hogy az a nehézség, melyről szó vala,
ránk nézve nem létezik. A tudomány a supranaturalismust sem nem támadja meg, sem nem erősíti, hanem
egyszerűen nem vesz tudomást róla.

Ám legyen, mondhatnák ismét nekem, de vájjon igyekeznek, önöknek is ép ugy megvan vallásuk, mint
azok a következtetések, azok a törvények, melyeket én azoknak, a kiknek hitét önök megvetik; önök is a mi
az emberiség vallásos fejlődését illetőleg az ismert té- történetünkhöz tartoznak, abban egy fejezetet alkotnak
nyekből levonni állítok, kedvező vagy nem kedvező al- s minden bölcsészeti szellemből kivetkőzöttnek kell lenni
kalmazást fognak-e nyerni azon különböző vallásrend- annak, a ki nem ismeri fel, hogy mi a maradandó ezen
szerekkel szemben, a melyek ma az embereket vallási- változó formák alatt és nem tudja üdvözölni azt, a mi
lag megosztják ? Hiszen ezek amazoknak vagy ellen- halhatatlan ezen emberi törekvésben, a mely hasonlóan
mondanak vagy megerősítik s igy nekem ismét csak a phoenix madárhoz, soha sem hal m e g , hanem
azon árban kell úsznom, a melytől megszabadulni j örökre él.
óhajtottam.
Uraim, én e kérdést másképen szeretném feltenni.
Azt kérdem, hogy a vallások történetének az-e a feladata, hogy a vallás-igazságok kijelentője legyen és
minden másnak helyét elfoglalja ? S erre azt felelem,
hogy ez a jövő titka. Feltéve, hogy ez a történet
A felső-szabólcsi ref. e. megye számvevő
egykor teljes és tökéletes lesz, meglehet, hogy akkor
gyűlése.
oly határozott ismertető jegyeket nyújt, magára a létező
különbségekre nézve oly biztos vonásokat szolgáltat, a
Úgy látszik, hogy a szabad véleménynyilvánímelyeknél fogva a lelkiismeret tisztán végig láthat azon tás folytán , még
olyan munkatárs is akad, a
az úton, a melyen kezdettől fogva haladott az isten ki az egyh. megyei és kerületi gyűlésekről való
megismerésének keresésében s belátja, hogy gyakran tudósításokat, sem helyes, sem célszerű, sem hasznos
mily homályban járt, s mennyit botorkázott. De ez az dolognak nem tartja; a mi — talán mondanom sem
idő, feltéve, hogy valaha megérkezik, most még nagyon kell — nagyon különösen veszi ki magát egy olyan
meszsze van. A politikai történelem, jóllehet ez na- lapban, mely egy-egy számban sokszor 2—3 gyűlési
gyobb erélylyel s már régebb idő óta míveltetik, csak tudósítást is hoz; s elriasztja, vagy tartózkodóvá teszi
most kezd egy néhány gyakorlati törvényre rámutatni, a tudósítókat. Az
én fejemre különösen kemény
a melyek a népek sorsa felett elhatározók s még ezek csapást mér, a ki több mint tiz év óta Írogatok egyh.
a törvények is mily vitások, mennyire el vannak hanya- megyei és kerületi tudósítást ; természetesen azóta mingolva ! . . . De eltekintve azon alkalmazástól, a mely- dig azon tudatban, hogy ezzel is lehet sokszor hasztől némelyek félnek, mások ellenben egy szilárd vallási
nálni ; mert ha használni-akarás nem vezérelne, bizony
rendszer érdekében óhajtanak : megmondom önöknek, most sem vesztegetném ilyesmire a megbecsűlhetlen
hogy a tudományos igazság érdeke mellett, a mely itt drága időt. — Na, de azt hiszem, hogy az az elhamarmindig az első és fő irányadó, mik közvetlen eredmé- kodott kemény nyilatkozat a sajtó befolyása- s jótékonynyei azon tanulmánynak, a melyre nekem szerencsém
ságának és a nyilvánosság előtti megbeszélés horderevolt önöket meghívni. A vallások története, leírván jének egyáltalában nem- vagy félreismeréséből szármaazoknak változásait, dicsőségét, kicsinykedéseit s téve- zott, a mit tisztán látó emberről alig tudunk feltenni;
déseit, a vallást magát állítja a tanuló lelke elébe a tehát oda kell leszállítanunk ama véleményt, hogy a
maga legelvontabb, legbensőbb jelentőségében. Megmu- tisztelt s. lelkész úr akaratlanul szólta el magát s nem
tatja annak az emberi természettel való elválhatlan ro- latolta jól meg a véleményt, mielőtt papírra tette. Mert
konságát. Ez a történet soha sem szűnt meg a téve- azt alig tagadhatja valaki, hogy az e. megyei, e. kerüdésekre rámutatni. Mondhatná valaki, hogy az embernek leti tudósításokból értesülünk, egy vagy más talán e.
így végre is le kell mondania az isten-országa eszméje megyénkben ismeretlen, uj dolog vagy intézményről;
meghódításáról. Nem, az ember ennek keresésében ki vagy valamely elvnek káros következményeiről, hogy
nem fáradhat, mert érzi, hogy erre van teremtve ; ez egyiket kövessük, másikat kerüljük, sat. sat. ; de ez a
az igéret földe, mely felé evezni kell, dacolva a hajó- legbiztosabb eszköz az ügyek menetének ellenőrzésére
törésekkel is, s a mely azoknak, a kik tudják, mi módon is; mert azt csak nem vitatja talán köztünk senki, hogy
tekintsenek ama táj felé, az ember magas rendeltetésé- a mi bár nagy tudományú és érdemekben gazdag püsnek legragyogóbb fényét tárja fel. Ne téveszszék össze pökeink és espereseink, vagy egyh. kerületi és egyh.
önök, hasonlóan a felületes lelkekhez, a régi symbolu- megyei tanácsbiráink csalhatatlanok s nem tévedhetmok hanyatlását vagy eltűnését magával a vallással. nek ; vagy közigazgatási s törvényszéki gyűléseink
Midőn azt hallom némelyektől, a kik az igazság, a sza- és végzéseik kifogástalanok ? ! Sőt sokszor nagyon
badság ügyének, a tökéletesedésnek, vagy akár saját is szükséges itt is ott is a szellőztetés, egy-egy kevés
maguk nyugalmának, jóllétének föláldozni készek ma- tiszta és egészséges levegőnek beszívárogtatása, ha
gokat, hogy nekik nincs vallásuk, valóban, csudáikozom, másként nem érhető el, a nyilvánosság útján. A nyilhogy oly rosszul ismerik magukat. Bár mi legyen az vánosság ránk nézve orvosság s életfeltétel; míg a
önök eszménye, a melyet Önfeláldozással is megvalósítni
hierarchia s vele karöltve élő absolutistikus intézmé-
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nyekre nézve — halál. Nekünk tehát a nyilvánosságot,
mint életfeltételt keresnünk és szeretnünk kell az életért
s a protestantismus életével együtt élő-haló felvilágosodás, haladás, mívelődés s általános szabadság és testvériség eszméinek valósításáért. — Máskülönben ez
szinte vélemény- s egyéni nézetnek mondható, melyet,
ha valakinek kedve van hozzá, vitatni lehet; de igazvoltát elvitatni aligha sikerűi. — Azt azonban készséggel
megengedem, hogy nagyon lényeges az, hogy : vájjon
minő modor- és szellemben ír valaki tudósítást! ? dicséneket zengedez-é a körülötte történt dolgokra, vagy pedig
független és igazságot szerető és kereső emberhez, férfiúhoz illendően szigorú, de igazságos, birálatos ismertetést
ad a gyűlések lefolyásáról s a hol érdemek vannak dicsér, a hol hibák, tévedések, sőt talán részrehajlás követtetett el, biral s igazságot, Ítéletet kér — a közvé- j
leménytől; s hogy ily esetben a közvéleményhez való
felebbezésnek a nyilvánosság előtt üdvös hatása ne
volna, el nem ismerhetem ; sőt azt tartom, hogy az
elfogulatlan és jól értesült közvélemény olyan biró, a
mely felette áll nemcsak egyes bírónak s elnöknek, hanem a törvényszéki s közigazgatási gyűlésnek, sőt e.
megyének és e. kerületnek is. Ily szempontok vezérelnek engem mindig s épen jelenleg is, midőn tudósításomat írom. Bár íratnának gyűléseinkről ilyenforma tudósítások a napi lapokban is, mint a hogy irnak a fővárosi s vidéki közművelődési, társadalmi s emberszereteti stb. egyletek , tarsulatok gyűléseiről, mely
tudósítások, valamint a jelzett egyletek iránt növelik, sőt fokozzák a figyelmet és érdeklődést: úgy mi
irántunk s e. megyénk működései iránt is csak az
érdeklődést élénkítené s fokozná a napi lapok gyűlési tudósítása, melyből, ha látná az ország közvéleménye, hogy a mi működéseinknek célja: a közerkölcsiség, közmivelődés előmozdítása; ha látná, hogy a kisebb-nagyobb peres ügyek mellett — az iskola, a
tanügy, még pedig az óvodától fel az egyetemig, jó
polgárok, jó családtagok, jó hazafiak, valódi emberek
képezése, önkormányzati jogaink megőrzése stb. a mi
gyűléseink tanácskozasainak főtárgya, a vallásos, egyházias érzelmű emberek növelésén kivűl s ezekért mily
sok áldozat hozatik egyes egyházközségekben, egyesek által s kerületenként s meglevő iskolai és egyházi
javak és alapitvanyok felett mily éber gonddal őrködnek elnökségeink s arra hivatott közegeink és közgyűléseink : én azt hiszem, hogy mindezeket ha látná a
nemzetnek protestáns és nem protestáns tagja : a figyelem, érdeklődés, elismerés fokozódnék egyházi életünk
s gyűlésezéseink iránt s a mostani közönyt, becsűlés
váltaná fel. De térek tárgyamra.
A f. szabolcsi ref. e. megye számvevő gyűlése f.
évi jun. ii-—12 napjain tartott Kis-Várdán nt. Lukács
Ödön esperes és t. Ujfalussy József segédgondnok
elnöklete alatt. Jelen voltak az e. megyei tisztviselők
egytől-egyig, számos lelkész és tanitó; világi részről
ifj. Gróf Lónyai Menyhért, Pilissy László országgyű-

lési képviselő, Vay Péter, Löveyek, Szalanciak, Kölcsey
László, Szabó László, Szesztay Károly s többen, egyházi és polgári megyénk jelesei.
A gyűlés első napján d. e. 9 — I I óra közt, a
mint körlevelek által előre hirdetve volt, b. e. Kozma
József esperes emlékezetére szenteltünk gyászünnepet
a kis-várdai ref. egyház templomában. Mely ünnepély
következő renddel folyt le : a gyűlésre megjelent tisztviselők s számos jelenlevők haranggal adott jelre bevonultak a templomba, esperes és segédgondnok vezetése
mellett, hol a gyülekezet énekelte a XC-ik zsoltár két
első versét, mely után a lelkészek s tanítókból álló
énekkar alkalmi gyászéneket mondott, szépet, meghatóan, mely az érzelmeket előkészítette az imádkozásra;
ekkor a szószékre lépett nt. Vitéz Mihály kemecsei
lelkész s rövid, de emelkedett szellemről tanúskodó
ima után Galat: I. 10 v. alapján beszélt ^azon hibás mérlegről, mely szerint sqkan a lelkészi hivatalt megítélik.* A beszéd közben is felzengett a
meghatóan szép karének; valamint beszéd után is
annak elhangzása mellett vonultunk ki a templomból.
A boldogult Kozma józsef esperes -- mint a beszéd
életrajzi adataiból magiunknak feljegyeztük — született
Kis-Várdán 1812 iebr. 17-én; az elemi iskolákat szülőföldén, a középiskolát és akadémiai tanfolyamot Sárospatakon végezte 1836-ban, mikor Baracskára ment
rektoriára; ennek bevégzése után 1839 ben Bécsbe
ment, hogy magát a theologiai tudományokban tovább
képezze, majd utazásokat tett külföldön. — 1840-ik
évben haza jővén, Bohodon, a f. szabolcsi egyh. megyében lett segédlelkész, honnan 1841-ben az eőri
egyház rendes lelkipásztoráéi hivatván meg, ilyen minőségben működött ott halálaig, mely 1878. november
20-án következett be. Valamint magán életében, úgy
egyházában is a jó rendet, pontosságot, takarékosságot, lassú, de biztos emelkedést s haladást követte ;
ilyen irányban működött 18 éven át mint tanácsbiró,
8 éven át mint esperes. Elve volt, hogy ,nem látszani,
de lenni", s másik, hogy : „a jellemet a pénz próbalja
meg;c< utóbbiból folyólag valamint maga nagy pontossággal számolt mindig a kezeire bizott hivatalos pénzekről, éppen olyan szigorúan őrködött egyházmegyénknek alább feltüntetendő pénztárai felett s itt is, mint
magánéletében a vagyonnövelés, a tőkegyűjtésnek vala
barátja. Gyászolják : özvegye, két nagykorú leánya s vejei
és unokái, egyháza, az e. megye s mindenki, a ki csak
ismerte a tudós, történettudós papot és egyenes jellemű
embert. Áldás emlékére !
Másik fontos tárgya volt a gyűlésnek : az esperesválasztás ; de nem a Kozma, hanem a Nemes utódának
s így 1878 óta a harmadik esperesnek választása. Ezen
választást szokatlan élénk mozgalom előzte meg. Három-négy hónapon át ez volt a beszéd tárgya a megyében, még cath. körökben is. Nem is csoda ; mert érdemes állt érdemessel szemben, s legnagyobb volt a
külömbség a jelöltek között — a korra nézve. Az ered-

mény az lett, hogy a mi szokatlan, a 87 egyházból
egyetlen egy szavazat sem maradt ki, mind a 87 szavazat bejött pontosan ; ezek között egy szabálytalan
volt ! 86-ból Lukács Ödön főjegyző s ideigl. esperesre
61, Szikszai József tanácsbiróra 23 szavazat adatott;
kettő egyesek közt oszlott meg; s így Lukács Ödön
úr lett megválasztva. A választás felett nagy az öröm
s a népes e. megye nagy reményeket köt az ifjú, buzgó,
egyházát s vallását szerető, tudományosan képzett s az
egyházi közigazgatás minden ágaban kiváló jártassággal biró esperes működésihez, ki esperesi székét nagy
hatást keltett beszéd kíséretében foglalta el.*)

A hazai ipar érdekében.
(Egyszersmind kérelem protestáns papjainkhoz.)

Mindenki, aki valaha nálunk egy műipari kiállítás
rendezésében részt vett, vagy azok számára tárgyak
gyűjtésével foglalkozott, tudja, mily szegények vagyunk
olyan műdarabokban, melyek iparosainknak tanulmányaiknál mintául szolgálhatnanak. Ez a szegénység még
olyan dolgokban is megvan, 4 melyekben legkevésbbé
várnók, s ezt elég alkalmam volt tapasztalni, midőn
mint kinevezett biztos fényképészeket küldtem ki népipari cikkek gyűjtésére. Kaptam is eleget, szerb, oláh,
sokác, ruthen vidékekről, de magyart még a legmagyarabb megyékből se. Öltözve voltak parasztjaink selymesen, posztósán, de nemzeti szabás még az asszonyoknál is hiányzott. Magam is voltam magyar vidéken, a hol
egy szót sem értenek más nyelven, rendesen felkértem a
lelkész urat, szíveskedjék különböző korú egyéneket,
mindkét nemből, nemzeti ruhában magához hívatni.
Láttam szép selyemkendős, pitykézett mándlis legényeket többek közt egy helyen, kik kalapjukon tűalaku
sárga iiveg cifraságot hordtak. Közelebbről megtekintve,
egyiken Glaube, másikon Liebe, harmadikon harmadik
német név tűnt föl. Kérdezősködésemre a tulajdonosok
azt felelték, hogy azok honnyialc, mert ők csak olyanokat vásárolnak, s a kereskedő úgy is adta nékik. Jegyzőkönyveimből még sok ilyen históriát tudnék elmondani, a melyek mindarról tanúskodnak, hogy a gyárak
és vasútak sokat lendítettek ugyan szegény hazánkon,
de hogy ott, a hol terjednek, ott az alsóbb osztályúak nak háziassága, nemzeti öltözetéhez való ragaszkodása,
az áldozatul esik.
Ezen segíteni egyesek erőlködése jóakarata által
nem lehetséges ; az egész társadalomnak kellene átváltozni, melyet csak a nálunk oly ritkán tapasztalható öszszetartás, valamenyiünknek férfias elszántsága és türelme
volna képes véghez vinni. Csak a tisztán nemzeties
irány az, mely bajunkon segíthet, s nem a külföldinek
mérték és határ nélkül való majmolása. A nemzeti izlés
fejlesztése méltó helyet foglalhat a nemzeti nyelv ter*) E beszédet és a
hozza.

tudósítás

folytatását lapunk

jövő száma
Szerk.

jesztése mellett, s ez olyan feladat, mely a haza minden
fiára ugyan kivétel nélkül kötelesség gyanánt nehezedik,
de mégis leginkább annak műveltebb, értelmesebb részére.
A kérdés csak az, hogyan lehet népünk Ízlését
fejleszteni anélkül, hogy eredetiségét, nemzeties voltát
kockáztassuk ?
Semmi esetre sem úgy, ha külföldi mintákat utánozva, talán éppen rococo- vagy nem tudom miféle stylben igyekezünk péld. szobainkat bebútorozni. Pedig ilyet
eleget talalhatunk, mig ellenkezőleg magyar izlés szerint berendezett szobának tán híre sem volt, mióta dynasticus családaink, erdélyi fejedelmeink kihaltak. Az
utánok jövő kor eltörölte ezeknek még emlékét is, s a
franciásodás, németesedés idején a nemzeti szellem csak
az alsóbb osztályoknál talált menedéket, ott, ahol mint
mondják : a magyar hitben a magyar Istent imádják.
Mondjunk akármit és gondolkodjunk akárhogyan,
az az egy igaz, hogy egyedül ott találhatók még igazi
magyarok, ahol nemzeti emlékeinket századokon át
megőrizték, s olyan idő is volt, midőn német és tót
atyánkfiai sem tartották szégyennek a magyar ruhát, s
utódjaik e maradványokat, bár némi tartózkodással, még
ma is mutogatják, főkép a tehetősebb polgári családok
örülnek rajta, ha valaki érdemesnek találja megtekinteni
az elavult, de szép régiségeket, az aranynyal, selyemmel
gazdagon kivarrott párnahéjakat, a páratlan lepedő- és
asztalkendő szegélyeket, a finom rajzolatú pártákat és
fejkötőket, a gyönyörűen kivarrott szalagokat stb. Most
ezek, ha ugyan érdemesnek gondolták megtartani, mind
az alsó fiókokba kerültek.
Ha tehát hazai iparunkat nemzeties irányban akarjuk fejleszteni, ezekhez a mintákhoz kell visszatérnünk.
Igaz, hogy eddigelé nem sok változatosságot találunk,
mert keveset ismerünk, de kutassunk csak jobban, igyekezzük megtartani azt, ami még el nem pusztult; mindjárt jobban fog menni a dolog, fogunk akkor találni
elég hazai motívumot, föl fogjuk kereshetni a helyeket,
a hol a képzelet szép virágai meghúzódtak ! Ilyen helyek a régibb egyházak, melyekben, főleg a reformátusokéiban, sok helyen remek példányai maradtak fon a
hazai művészetnek, s nem egyszer bámultam nemcsak
magam, de Schulz és Storno barátaim is, azon mennyezeteket, padokat, szószékeket, melyeket talán falusi
asztalosok, a helybeli birák és esküdtek eszméi szerént
annyi változatossággal, annyi phantasiával, a színeknek
olyan művészi érzékre mutató használatával készítettek,
hogy csak őszinte örömet érezhettünk látásuk fölött.
De van még más is, amiért e helyen felszólaltam.
Evek óta látogatom régiségeket keresve, a nemzeti izlés tárgyait kutatva, kivétel nélkül az egyházakat. Természetes, hogy mindenütt legelőször is a poharakat és
felírásokkal ellátott cinkorsókat mutatják. Sokat, igen
sokat lehetne itten találni, ha ezt kiaknázhatnék. Mennyi
adat lappang itten, és található a szent-edények ajandékozóira, azoknak készítőire nézve : nem volna-e itt

alkalmunk a már kihalt vagy elavult cinöntő mesterségekről biztos részleteket gyűjteni, és így műiparunk
történelmét becses adatokkal gyarapítani ?
Ide tartoznak még az úrasztalához való terítő kendők, a poharakra való kissebb takarók, a szószék párkányán vagy támláján levő kendők etc., melyek legtöbbnyire ájtatos hölgyek önfeláldozó buzgalommal készített
kézimunkái. Szükségtelen ezeknek műipari fontosságára
utalni, pedig hányszor történik, hogy kivált ha egy
kicsinyt már elrongyolódtak, minden kímélet és kegyelet nélkül a lomtárba dobatnak.
Mindenütt, ahol ilyen, bármily értéktelennek tetsző,
régi műipari cikkek találtatnak, kötelesek vagyunk azokat megőrizni és az utódoknak változatlanul atadni. Azt
hiszem, némi szolgálatot teszek ez ügynek, ha arra
kérem föl e tárgyaknak hivatásszerű őrzőit, a t. lelkész
urakat, hogy szíveskedjenek az ilyen cikkeket a templomi
készletek közül kivétetni, és az egyházi godnokság ellenőrzése vagy beleegyezése mellett a tractusbeli főesperes uraknak átadni, kik azt ismét a superintendentiális
székhelyre vinnék át.
Ottan, hol főiskolai muzeumok vannak, nagyon
jól meg lehetne ezeket őrizni. így rövid idő alatt, kevés
faradság-, és még kevesebb pénzbeli áldozattal nemcsak
az egyházi szekrények fenekein lappangó nemzeti motívumokat lehetne napfényre hozni, de közössé tennénk
egy oly kincset, mely értékesítését minden buzgó hazafi
és a művészet minden barátja a legnagyobb örömmel
fogadná.
Nem tudom, jól mondtam-e el azt, amit bensőleg
átéreztem, és amiről gyakra búslakodva gondolkoztam.
Azok, kik az egyházakat kormányozzák, jobban ismerik
nálamnál e dolgokat és azok módját, és ha akarják,
pedig kell akarniok, meg is tudják azokat menteni.
Alig van egyház, amelynél bámulatos művészi, igen
szép és régi munkák ne találtatnának, és maga a nemzet el fog csudálkozni azon a kincsen, amelyet bír és
ami még ilyen bánásmód mellett is fennmaradt. Őrizzük
meg még a legkissebb parányiságot is, hogy belőlük
idővel a nemzeti művészet mint phönix támadhasson föl.
Rámér FLóris Ferenc.

Válasz
Nt. Margócsy József esperes-társamnak.
I. A május 25-kén tartott papi értekezletre vonatkozólag A Dobronyovszky Károly értekezleti elnök
alairásával ellátott pestm. papi értekezleti jegyzőkönyv
IV-ik pontja így hangzik:
ügye.
9A legközelebb bekövetkező' canonica visitatio
Közmegállapodás történt az iránt, hogy az esperességi
gyűlés — tekintettel a jelenévi ínségre — kéressék fel,
hogy a püspöki látogatásnak egy évre elhalasztását kieszközölni ne terheltessék; elnök előadóul felkéretvén.*
Praesentes concludunt.
II A május 26-kán tartott pestm. esperességi gyűlést illetőleg. E gyűlésen a pestm. ev. esperességi érte-

kezlet elnöke, mint megbízott előadó tényleg eleget tett
megbízatásának, kérte a püspöki látogatásnak i évvel
későbbre elhalasztásának kieszközlését.
A gyűlés P"öldvary Mihály esp. felügyelő ellenző
nyilatkozata következtében elvetette a papi értekezlet
kérelmét.
E két pontba foglalva mutatom be, kiváltképen
az olvasó közönségnek, a puszta tényállást.
E tényállásból pedig mind esperes társam, mind
az olvasó közönség kiértheti, hogy a megtörtént dolgot
meg nem történtté tenni nem lehet; hogy más testület
a pestm. ev. papi értekezlet, melynek jegyzője és mas
testület a pestmegyei ev. esperességi gyűlés, illetve esperesség, melynek alesperese vagyok ; hogy végre mint
papi értekezleti jegyző, a papi értekezletről referálván
e lapokban, tisztemhez képest csakis annak jegyzőkönyvéhez kellett ragaszkodnom.
Láng Adolf,
pestm. papi értek, jegyző.

RÉGISÉGEK.
Ének-szerzők életrajza.
39. Szónyi Beniámin, született Alsó-Némediben ; ottan elkipásztorságot viselt, atyjától még gyermek korában
a halál megfosztván és anyja egy helybeli földmíves
jobbágyhoz menvén másodszor férjhez, midőn e mostoha apa felettébb kemény volna hozzá, és a gyermek
Szőnyit malac őrzésre s más hasonló aljas szolgálatokra hajtaná, édes anyja alattomban által adta őt egy
debreceni diaknak, ki akkor ott ünnepi szolgálatot
végzett, hogy vigye Debrecenbe tanulni. Ott tanulását
bevégezvén 1743-ban a vásárhelyiek költségén, a kik
őtet ünnepi diak korában predikálasáért felettébb megszerették, a német és belga Akadémiákra kiment.
Visszajött 1744-ben és ezen egyházban, mint rendes
lelkipásztor, hivatalát
elkezdette. O ezen
egyháznak egyik legtudósabb, legfaradhatatlanabb, leghasznosabb lelkipásztora volt. Mit tett ez egyházért, sőt az egész
népért azon legterhesebb időkben ? Mennyit faradozott
ennek félelmes körülményeiben szabadításáért, békességében előmeneteléért, bizonysága az a jegyzőkönyv,
mely létrejöttét s foglalatja többféleségénél fogva jelességét is neki köszöni. Az mind e mai időkig köztudomású dolog, hogy e városnak akkori földes ura Gróf
Károlyi Ferenc előtt igen kedves volt, annyira, hogy
valahányszor a nevezett méltóság e helyet meglátogatta, mindenkor az ő parochiájára szállott. Szoros
barátságban élt az akkori uradalmi igen derék főügyész
s vallásunkon volt Török Ferenc úrral, ki mint bátor
és törvényeinkben igen jártas férfiú volt egyházunknak
azon terhes időkben Isten után erős vára, — kinek az
Ó-Templomunkért tett s szinte hősi elszanással végzett
védelmét, a mai idő is emlegeti.

Hogy Szőnyi Béniámin jeles költő s különösen a
vallásos költészetben kitűnő volt, énekei s több költeményes munkái, melyek közül többen világot is láttak,
igen sok peclig kézírásban maradt, bizonyítják. Wallaszki
Conspectus Reipublicae Literariae munkájában így itél
felőle, a 245-ik lapon: „Clarissimus Béniámin Szőnyi
Verba. Divini Minister Vásárhelyiensis adaequat si non
superat eum (scilicet Georgium Verestói) cuius szentek
Hegedűje, Imádságok Imádsága, nemo sine voluptate
légit* azaz 'Tiszteletes Szőnyi Bénijámin Hmvásárhelyi
lelkipásztor egyforma ő vele, ha nem nagyobb nála
(t. i. Verestói Györgynél (a kinek Szentek Hegedűjét és Imádságok imádságát senki sem olvassa gyönyörűség nélkül).* Méltó a késő maradék olvasására
különösen ama versezete, melyet az 1753 májusában
itten történt Péró támadás után, részint e város és
nép ismertetésére, részint a világ kemény ítéletének e
szegény nép iránt szeliditésére latin és magyar nyelven
készített, melyben e város régi dolgai érdekesen előadatnak. Olvasni lehet ezt, az egész támadás előadásával, annak kimenetelével, az egyháznak akkori sok
félelmeivel együtt Szőnyi Jegyzőkönyv 33—94-ik lapjain
Egy részét néhai T. Nagy Ferenc úr ezen
T. Csongrád megyének több időkig volt fő ügyésze,
Táblabírája, e Békés-Bánáti Egyhmegyének tanácsnoka,
a Tudományos Gyűjtemény 1819-iki Il-ik kötetében
világ elébe is bocsátotta ezen szavakkal: „Vagyon
ezen Vásárhelynek a már fentebb is emiitett Reformata Eklésia Jegyzőkönyvében 1753 esztendőről akkori
nevezetes Prédikátor N. T. Szőnyi Béniámin úr altal
készített rövid leírása, melyet az akkori verselés módja
lathatása végett is ide kiírni el nem mulaszthatok;
mely is így következik:* De álljon itt is belőle egy
pár mutatvány, a mit úgy is egyházunk tagjai közül
igen sokan, t. i. az olvasni szeretők ma is könyv nélkül mondanak:
Tisza, Maros, Körös közt van egy nagy sziget,
Melyben van sok tér, föld, sok berek, sok liget,
Nyargal itt a jó ló untig, nemcsak iget :
Itt sok jámbor magyar szántogat, veteget.
Mint aztán a Maros befoly a Tiszában,
Két mértfölddel feljebb a két viz torkában,
Mező-Vásárhelynek akadhatsz nyomában,
Szegedről itt lehetsz vizén két órában.
Egyfelől a várost nagy tó mosdogálja,
Hold vizének hívják, félhold a formája ;
Itt volt egykor Scytha eleink tanyája,
Mint Bonfiniusnak megírta pennája stb.
Egy kézben három nyil, Nap, s félhold címerünk,
Melyik király adta nincs róla levelünk,
Elég, hogy a felől ez is erős jelünk,
Hogy királyhoz hív volt régen is, emberünk.
T u d j á k ezt mindenek, főképen a vének,
Bocskai, Tököli urak, mit tevének,
Ezeknek mieink társi nem levének,
Akkor is, mint szántók tarhonyát evének stb.
Mutatá hűséget ez nép minapában,
Nem avatván magát Perónak dolgában :
Noha sokan álltak ehez szomszédjában,
Innét csak egy sem ment hozzá átaljában.
Mármaros minap igen megszüküle
Rajtok volt a Pestis, sok ember kidüle ;
Ezeken búzával népünk könyörüle :
Annyi segítségek sehonnan se sűle. stb.

Érdemes a tudásra ama jegyzés is, melylyel

utolsó rimet, a tudós szerző kiséri, mely latinból magyarra téve ez: „1742. esztendőben maga nemében
egyetlen volt e kegyes adakozások a mi városbelienknek, a milyet egész országban, még egész vármegye
sem tett, hogy a mieink a mármarosi éhezőknek hétszáz köböl búzánál többet szolgáltattak, és azt az akkor
dühösködő pestisnek veszedelmes idején egész Debrecenig szállíttatták, biztosúl rendelvén e dologra Pápai
Ferenc urat.*
Jeles tehetségei és érdemei e tiszt, férfiút esperesi székre emelvén, mint a Békés-Bánáti Egyházmegyének esperese volt jelen az 1791-iki Budai Sinaton.
Elete párja volt Komáromi Sófia, kit akadémiákról jöttében Győrben jegyzett el. Gyermekei tőle i-ső
Pál, ki később szentesi lelkipásztor lett. 2-ik Suzsánna
Lencse András, békési prédikátornak hitvese. 3-ilc
Sófia, Marjalaki Béniámin gyomai pap élete párja.
4-ik Judit, Füredi Sándor helybeli egyházi szolga második hitvese. 5-ik Béniámin ez a derék atyahoz nem
méltó fiu, papságából, miután egynehány egyházban
szolgálni kezdett, kitétetvén, itt végezte boldogtalan
életét.
Elöregedvén végre a tiszt, férfiú és a sok viszontagság s munka alatt elgyengülvén, szent hivatalát,
melyet e helyen 45 évekig viselt, önként letette, hogy
hátralevő napjait csendes pihenésben tölthesse el. De
fajdalom ! e reményében is megcsalatott, némely egyházi előkelők rosz indulata miatt. Mert ezeknek gyűlölsége és igazsagtalansága által lett az, hogy azon
nyomorúlt ötven forint és 250 kévécske fűtő nád is,
melyet ezen kiszolgált pásztornak önkéntesen holtáig
ajánlott az őtet erőtlenségében is meg nem vető nyáj,
vagy egészen elfogott, vagy nagy nehezen adott ki.
Ebből keletkezett sok gyűlöletes per az Egyházmegyei szék előtt, melyekről „taceamus et abdita multa
Nocte tegi nostrae, patiamur erimina gentis* hallgassunk, fedje sötétség éjjele népünk rosz akaró néhányai
vétkét. Meghalt 1794-ben életének 77-ik évében. Eltemettetett az Ó Templom árnyékában, hol a külfalra
szegezett síremlék máig így olvasható :
„Itt nyugszik holt teste, egy kegyes atyának,
Szőnyi Béniáminnak tulajdon magának ;
Ki volt hív Pásztora ez Ekklézsiának,
45 esztendőt a míg számlálának.
Élt 77 számú terhes esztendőket,
De nézvén mindenkor csak a jövendőket,
Oly bölcsen számlálta egymásután őket,
Hogy felülmúlt minden tudós papi főket.
"Esperes volt köztünk, néztek érdemére,
Szentül rávigyázott kötelességére ;
Miglen elhivatott az egek egére,
Hol már készen várta megérdemlett bére.
September 17-én 1794. 6 s 7 óra között."
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KÜLFÖLDI EGYHÁZ
És I S K O L A .
A

monte-cassinoi zárda.
— Eredeti levél. —

Az erdő, egykor a vidék dísze, koronája, immár
odvas; tavasz ha jő, rügyet nem hajt: rég volt az,
amikor virágzott! Az emberek egykor üdülést kerestek
s találtak lombjai alatt: csörgő-zörgő ágai közt ma csak
bagoly huhog. A környék lakói körüljárják kerületét,
kiszemelik a nedvehagyott fákat, megjelölik és aztán
kivágják.
Ilyen a szent Benedek-rend története Olaszországban. Századokkal ezelőtt, a tudományok koromsötét
éjjelében, ragyogó világosságot árasztott szét, mely tán
épen azért ragyogott úgy, mert oly sötét volt az éjszaka. A ki dolgozni akart, kiben tettvágyó lélek honolt, ki égett a tudományért, a művészetért: mindaz e
szerzet kebelébe vonult, mely biztosította számára az
akkoriban mindennél nagyobb kiváltságot, a szabad
munka privilégiumát.
De immár nyitvák a sorompók, s az élet nyüzsgő
színpadán válik meg, hogy ki a legény a gáton. A
tudomány szövétnekét nem csupán a bencések lobogtatják, a művészet végkép kiesett kezükből. Az olasz
kormány meg, úgy gondolkozván, hogy a vatikáni
villámokat így is úgy is megkaphatja, egy szép napon
eltörölte a bencés zárdákat, vagy egészen, vagy pedig
nevelőintézetekké alakítva át.
Ilyen fiúnevelde most az a híres monte-cassinoi
zárda. Valóban különös a sors szeszélye ! Egykor a
világ nevelője, ma százötven gyerek instructora, s Fra
Bonifacio hatalmas diadalérzettel adta tudómra, hogy a
hires Nicotera, s Sella miniszter fia is ott van a százötven közt.
*

Nápolyból szombaton délután érkeztem San-Germanoba, mely ódon városka épen a kolostor tövében
fekszik. Fölötte, magas és sziklás hegytetőn pompázik
a bencések várszerű kolostora. Másfélórai szamaragolás
után végre fölvergődtünk vezetőmmel a kolostor kapujahoz, hol Fra Bonifacio, a jelenlegi padre forestieraio,
egy jóképű öreg fráter szívesen fogadott. Névjegyemet
kérte s aztán szobát nyitott az első emeleten.
Körülnéztem fehérre meszelt kicsiny cellámban.
Emlékezetemben megjelent a Grande-Chartceuse, hol
ugyanily tiszta, s ekkép fölszerelt, takaros kis barlangban időztem a karthauziak falai közt. Sárgára festett
kis ajtó, vaságy, rajta durva, de tiszta ágynemű, két
darab szőrrel béllelt vánkos, gyapjú-takaró és szalmazsák, feszület a falon, mellette térdeplő, egy kis fülkében mosdószerek, három szalmafonatú faszék, s végre
egy törpe almáriom, mely egyúttal asztal. Táblás,

földig érő ajtó képviseli egyúttal az ablakot, mely vaskorláttal ellátva könyöklőül szolgaihat, s a kertre néz.
Alig végeztem szemlémet, inas jő, jelentve, hogy
készen a „pranzo®, az estebéd. Kalauzolása mellett a
rengeteg épület túlsó felére mentem at, a refectoriumba,
mely roppant nagy terem, három sor, viaszos vászonnal borított asztallal. A bejarattal szemközt Bassano
nagy lestménye : a kenyérszaporítás csodája, többet ád>
mint a mennyit neve igér; mert nem egy, hanem lcét
csodát ábrázol. Az egyik, maga a kép tárgya, a másik csoda az, hogy Krisztusnak, a kenyér szétosztásában, nursiai szent Benedek, a maga bencés csuhajában
sajatkezűleg segédkezik, a mi bizony meglehetős anachronismus.
Mivel épen a kenyérnél vagyunk, beszéljünk a
kenyérről. A mi a kenyeret illeti, bar dercéstől sült,
igen ízletes. A pranzo többi része : sajtos tészta, hal,
tejföllel leöntött kenyér, cseresznye és bor, mind arra
vall, hogy a szakácstudomany még nem esett ki a
bencések kezéből.
Ekkép töltözve, szobamba vonulok, s gyönyörködöm az alant elterülő kies kertecskében, hol a szentjánosbogarak csillaghulláshoz hasonló röpkedése, valami
kísértetiesen nagyszerű.
*

Vasárnapra virradva, reggelimet hajnalhasadtakor
tálcán hozza be az inas ; badogkannacskaban kavé, mellette cukor, s egy darab kenyér. Hát a tej ? — kérdem tőle. Reám nézett, s komolyan válaszola: »itt
kérem csak fekete kávét szokás reggelizni/
Csakhamar megjelent a jó öreg Bonifacio, hogy
tegnap tett szives igéretét beváltva, körülvezessen az
óriás kaszárnyában. Folyosókon, tornácokon, három udvaron és magas lépcsőzeten keresztül először is a díszcsarnokba vezetett, melynek széles homlokzatán, kék
alapra, arany majuskel betűkkel van kifestve a benedictinusok jelmondata :
+ F V N D A T A EST DOMVS DNI SVPRA
VERTICEM MONTIVM E T VENIVNT AD EAM
OMNES GENTP:S +
A bencések e jelszavukhoz híven, a monte-cassinoi
zarda példáját követve, a hol csak megtelepedtek, mindenütt a hegytetőkön, vagy a vidék halmosabb részén
emelték palotáikat. Nálunk is a pannonhalmi vagy a
szent-mártonhegyi, a pécsváradi, a bakonybéli, a zoborhegyi apátság stb. hegytetőkre épült, ellentétben a lapályos vidéket kereső cisterciták épületeivel.
A diszcsarnok fülkéiben négy-négy, összesen 16
fehér márvány alló szobor van elhelyezve; a szobrok
mindenike a szerzetes rend kitűnőbb tagjait ábrázolja.
A diszcsarnok belső oldala, egyúttal a templom
előcsarnoka, mely a több izben szétrombolt templom
fundamentomára építtetett 1727-ben. Átlépve rézkapujának márvány küszöbét, Luca Giordanonak ízlése-vesztett századára valló, szent-Benedek és a kolostor történelmét ábrázoló festményeivel, ujjnyi vastag aranyozással,

mozaikkal, alabástrommal nagyon is gazdagon fölcifrázott templom tárul fel előttünk.
Pompás keleti márványból van a főoltár. Alatta
nyugszik szent-Benedek szent-Scholasticával. A főoltártól jobbra az 1503-ban a Gariglianoba fulladt MediciPéter mauzóleuma Sangallonak, VII. Kelemen pápa
költségén készített sikerült müve; balra, Fieramosca
Guidoé, ki Mignano utolsó hercege volt. A szentélyben
Coliccio által 1696-ban készített, kitűnő faragványokkal
diszlő papszékek.
De végezzük be szemlénket: kezdődik a mise, s
az én útmutató fráteromnak abban szintén szerepe van.
Az Abruzzok zord népe ellepte immár a templom márvány padozatát; valamennyi térdepel, szentség felmutatásakor pedig homlokát a márványhoz érinti. Festői
öltözetű, csinos paraszt lányok egész raja térdel a
márványon, buzgón morzsolgatva piszkos olvasóját.
Az orgona, melyet még Olaszországban is páratlannak tartanak, megszólal ; fölvonul, papi ingekben a
150 diák, előttük s mögöttük vagy 25 pap, s a szentély
előtt öt-hat fráter lépdel. Az apát, Padre Bonifacio
Krug, Kurhessenből, elfoglalja a többinél emeltebb székét, s az istenitisztelet megkezdődik.
Mise végeztével folytattuk sétánkat. Elmentünk
szent-Benedek ősrégi kápolnájába, melyből már csak
itt-ott van meg egy-egy, szentek képeivel eltorzított
ócska faldarab. Legnagyobb része újonnan épült, s
belsejét, byzanci Ízlésben tartva, most festi ki néhány
szakállanőtt német pap. A renoválás költséges, s csakis
a millenarium jövedelme és a magyar, francia és német bencések adakozása tette lehetővé.
Innét a levéltárba mentünk, melyben mintegy 900
darab, ritka becsű fejedelmi oklevél, s a XI. századtól
kezdve, Monte-Cassinora vonatkozó minden pápai bulla
teljes gyűjteménye van elhelyezve. Bocaccio olasz
fordítása „de claris mulieribus* ; II. Mohamed szultán
levele II. Miklós pápahoz, melyben megígéri, hogy
katholizál, ha a pápa nem izgat ellene, aztan II. Miklós visszautasító levele; nápolyi Johanna »regina Hungáriáé* több okmánya, s számos egyéb megbecsülhetetlen értékű kézirat képezi még e levéltár méltó büszkeségét.
E fölött, az első emeleten, római emlékekkel kirakott tornác vezet a könyvtár termébe. 10.000 kötet,
köztük számos ősnyomtatvány, számos kézirat, mint pl.
Origenes commentárja a rómaikhoz irt levélhez, Rufus
forditásaban a VI. századból, fráter Albericus víziója,
mely allitólag Dantenak az első eszmét adta volna nagy
munkájához, s tömérdek egyéb ócska kincs — ki győzné
mind előszámlálni — hever itt a porlepte polcokon.
Jelenleg a könyvtár és a levéltár a benedictinusoknak csupán a felügyeletére van bízva, egyébként nemzeti közvagyon, s a kormány rendelkezik róla.

más élt és munkálkodott. A kolostor szépen fekszik a
mély völgy fölött, mely egészen a vasútig terjed. Eléggé
épen fentartott négyszögű épület, első emeletén erdőkerülő lakik, második emelete alkalmat nyújt Olaszország sötétkék szép egének szemlélésére. Mert hát a
nagy épületnek nincs teteje, s a csinos kápolna márvány-mozaik oltára, jelenleg ökörjászol.
Visszajövet, a kolostortól egy puskalövésnyire
fekvő márványbányát néztük meg, hol roppant darabokban fejtik a legjobb minőségű fehér márványt, s
kevéssel odébb, a kolostor bejáratánál és udvarán, vaslemezekkel, melyekre súly gyanánt kövek függesztvék,
mindjárt oszlopokba is fürészelik. E bánya közelléte
fejté meg előttem, hogyan voltak képesek a szerzetes
atyák ide, a sasok hónába építeni rengeteg kaszárnyájokat.

*

A közoktatás kérdéséhez. Irta Garzó Imre. Szeged. Ára? Gondolkozó főnek saját önálló észlelésein
alapuló műve, rnely közoktatási állapotainkban mutatkozó

Délután kirándulás a kolostortól körülbelül 3/4
órányira fekvő Albanatiba, hol egykor aquinói sz. Ta-
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Rendkívül szép kilátás nyilik a kolostorból minden oldalra. Délre és nyugatra a Garigliano helységek*
kel tarkázott völgye terül el, mögötte hegylánc, mely
a vidéket a gaetai öböltől választja el. Keletre SanGermano kies völgye, a római amphitheatrum, s a szepesi várhoz hasonló középkori vár ötlik szemünkbe,
húszakra az Abruzzok hegycsoportja, tömérdek csúcsával
gyönyörködteti látásunkat. A 1600 méternyi magasságú
Monté Cairo úgyszólván reahajlik a kolostorra, melynek tövében kitűnően mivelt, s igen nagy konyhakert
terül el.
Elragadtatva dicsértem e felséges panorámát, s
nagy szavaimra az én öreg fráterom csak mély sóhajtással felelt. Nem olyan ez mint volt régen ! Hajdanában szebb volt a kilátás, mikor az, amerre a szem
nézett, minden a bencések birtoka volt. Akkor még az
anyakolostor évi jövedelme 100.000 arany forintra
rúgott.
Tempi passati ! a kolostor a fiunevelde jövedelméből, s az országos kormány által, az épület s a gyűjtemények fenntartása címén utalványozott kegyelemsummából éldegél. S a kapu alatt, négy nyelven kifüggesztett hirdetés adja tudtúl, hogy »mivel a kolostor minden jövedelmétől megfosztatott, az idegeneket
befogadja ugyan falai közé, de megvárja, hogy ellátásukért megfelelő összeget adnak a kolostor számára.*
Mióta a kolostor vagyonát az olasz kormány
vette át, s bérbeadva kezelteti: azóta ide is beköszöntütt a prózai világ. Kincs immár nincs, s azzal együtt
a zárda egykor méltán hires vendégszeretete is búcsút
vett a kapufélfától.
Ballagi Aladár.

IRODALOM.

fogyatkozásoknak tövéről hegyére járván, iskolai rendszerünket éles birálat alá veszi, és kimutatja az iskola
és az élet közt kifejlett meghasonlás végokait; kimutatja az ismeretszerzés módszerének visszásságát, melynél fogva az iskolai tanitás a helyett, hogy a társadalom egyöntetűvé tételére szolgálna s az együvé tartozás érzetét öregbítené, inkább arra való, hogy u. n.
műveltjeinket a valóságos élettől mind távolabb ejtse és
a nép zömétől elidegenítse. Kar, hogy a munka elején
az előadás kicsit döcögős, és a pessimisticus világnézetből folyó sötét szinezés rendén túl erős. Lassanként
azonban szerző belemelegszik a tárgyába, a nyelvezet mind
gördülékenyebb lesz s egymást érik a finom észlelések
és gondolatébresztő egészséges nézetek, úgy hogy az
is, ki a szerző javasolta oktatási rendszert mint olyat,
mely a fennállóval gyökeresen szakítani akar, kivihetetlennek találja, azt az érdemet nem fogja szerzőtől
megtagadhatni, hogy paradoxonai is tanulságosak és
figyelemre méltók.
Feleki József, foktői ref. lelkész előfizetési fölhívást
bocsátott ki Legouvé Ernő, e hírneves francia író két
munkájára, melyek: »A nők erkölcsi története* és »Atya
és fiu a XIX. században.® Az előbbeni magában foglalja mindazt, amit a nőkről, mint leányokról, hitestársakról, anyákról stb. a múltban, minden számbavehető
népnél tudni lehet, kimutatva, hogy minőnek kell lenni
a nőnek a mai és a jövendő kor társadalmaban. Az
„Atya és fiu a XIX. században/ a mai korban méltán
fontosnak ismert nyilvános oktatás mellett azon páratlanul kedves, gyöngéd és majdnem egészen mellőzött
eszmét fejtegeti, példákkal illustrálva, hogy miképen
kell az atyának a csaladi nevelést eszközölni és alkalmazni. Mindkét mű eszméje társadalmi szempontból
fontos és mélyreható, iránya paedagogiai, írmodora
csillogó és kedves, kivitele páratlanul remek. »A nők
története* 19 ívre fog terjedni, ára 1 frt 50 kr., a
másik 36 ívre, két kötetben ára I frt, mely aug.
i-éig küldendő be a fordítóhoz Foktőre, u. p. Kalocsa.
A „Havi Szemle* júniusi füzete megjelent. Tartalma : A székelykérdés vitája. A középtanoda újraszervezéséről. Öreg Jánostól. Schwarc Gyula alkotmanyisméje, Ballagi Gézától. Nemzeti tragicomédia, Simonyi
Ivántól. Nyilatkozat. Könyvszemle. — Ezzel a „Havi
Szemle* bevégezte rövid, de a nemzeti míveltség igaz
barátinak őszinte becsülésétől kisért pályáját, hogy mint
két hetenként megjelenő „Magyar Szemle* ujult erővel
ismét kilépjen a síkra. Irodalmunk érdekében kívánunk
a derék vállalatnak szerencsés sikert.
Örök harc. Egyházi beszéd. Az erdélyi ev. ref.
egyházkerületi közgyűlés megnyitási ünnepélyén SepsiSzent-Györgyön 1880, május hava 28-án a ref. templomban tartotta : Szász Domokos ref. pap körjegyző. Ara
25 kr. Az egész bevétel a Sepsi-Szent-Györgyön építendő ev. ref. uj templom javára fordíttatik. — Az
ékesszólásáról és tudományáról ismeretes szerző neve
feleslegessé tesz minden ajánlást.

Pestalozzi válogatott paedagogiai munkái. Fordf
totta és magyarázatokkal ellatta Zsengeri Samu, VII.
füzet. 1880. Ára 50 kr.
A Kis Tükör cimű népiskolai kézikönyvek tárából megjelent a következő munkácska : „Földrajz a népiskolák számára, * irta Laky Dániel. Ára 16 kr. Dobrowsky és Franké tulajdona. Laky Dániel neve sokkal
előnyösebben ismert e téren, lapunk olvasói előtt is,
hogy sem rá volnánk szorulva arra, e művecskéjére
hosszas ajánlgatasok által hívni föl a figyelmet.

K Ü LÖN F É L É K .
* Személyi hirek. Pankuch Gusztáv, volt jakabvágási lelkész f. hó 20-an kükemezei lelkeszszé lett beiktatva. — Lévay Lajos, lapunk munkatársa és budapesti segédlelkész, f. hó 27-én sárkeresztúri lelkészszé
választatott meg. — Lengyel Dániel, volt kolozsvári
reform, tanár, bold. atyja emlékére, (ki ugyané tisztet
viselte ott), a reform, iskolánál 200 forintos alapítvanyt
tett, szorgalmas tanulók jutalmazásara. — Mint lapunk
mult számában mar említők, a miskolci reform, egyház
küldöttsége f. hó 27-én volt Ernődön, hogy Tóth urat
hivatala elfoglalására felkérje. A küldöttség elnöke,
Molnár Bertalan, megbizatásat tolmácsolván, átnyujtá a
megválasztottnak a díjlevelet, s egyúttal felkérte, hogy
| hivatalát minél előbb legyen szíves elfoglalni, amit Tóth
Dániel úr meg is ígért, amenyiben az egyházmegyei
közgyűlés megerősítése után, mely septemberben fog
Í történni, megkezdendi uj hivatalát. — A tiszáninneni
ref« egyházkerület közgyűlésén, mely junius 28-án nyittatott meg Sárospatakon, Prágai Lajost, az alsó-borsodi
egyházmegye esperesét 7 szavazat-többséggel Fejes István sátoraljaújhelyi lelkész ellenében a sárospataki főiskola egyházi algondnokává választották. — Sárospatakon junius 29-én a tiszáninneni egyházkerület képviselői és a tanári kar jelenlétében Buza János tanár
emlékbeszédet tartott néhai Dr. Soltész János, volt
sárospataki főiskolai tanar felett. A jeles emlékbeszéd
köztetszésben részesült. — A sárospatai ref. főiskolában
a jövő tanévre akadémiai igazgatóvá újból Mitrovics
Gyula, gymnasiumi igazgatóvá pedig Zsoldos Benő választattak meg. — A makói ág. hitv. ev. egyház a mult vasárnapon, jun. 27-én Kemény József, április havában elhunyt lelkésze helyére Kemény Lajost választá meg,
ki ezelőtt mint segédlelkész a tiszai püspök oldala mellett volt.
* Az egyetemes tanügyi bizottság, a mint lapunkban jelezve volt, julius i-én megkezdte tanácskozásait, Török Pál superint. elnöksége mellett. A superintendentiák küldöttei teljes számban jelentek meg ; nevezetesen Dunántúlról: Antal Gábor, tanár, Csonka Ferenc
esp. és tanügyi biz. elnöke, Tarcy Lajos, tanár ; Dunamellékről, Göncy Pál, min. tanácsos, Kiss Áron képezdei tanár, Szász Károly min. tanácsos és Ballagi Mór;

Tiszáninnenről Bernáth Elemér, kir. táblai biró, Fejes
István, lelkész, Szinnyei Gerson tanár; Tiszántúlról:
Békési Gyula tanár, Dr. Farkas Antal egyházker. vil.
jegyző, Joó István, képezdei igazgató és Tóth Sámuel
tanár ; Királyhágóntúlról : Bihari Sándor tanár, Gáspár
János tanfelügyelő és Parádi Kálmán tanár. A tanácskozmány jegyzőiül megválasztattak Tóth Sámuel és Parádi Kálmán urak. Az ülések délelőtt és délután tartatnak és még így is a konvent által kitűzött nagy
munka 8 nap alatt nehezen lesz bevégezhető. A tanácskozások eredményéről lapunk olvasóit annak idejében tudósítaní fogjuk.
* Azon tanuló-társakat, kik 1870-ben érettségit
tettek, s kik ugyanakkor magokat arra kötelezték, hogy
»tiz év múlva, azaz 1880. aug. 25-ikén Marosvásárhelytt egy kis barátságos öszzejövetelre családostól megjelenni becsületbeli kötelességünknek tartjuk* : tisztelettel
emlékeztetem kötelezettségükre és felszólítom, hogy a
fenti helyen megjelenni el ne mulasszák. A ki rendkívüli okok miatt személyesen el nem jöhet, elmaradása
okát, hol- és miiétét a kötelezvény értelmében alólirottal (Budapest, Kalvintér 7. szám) levélben tudatni
szíveskedjék. Budapest, 1880. jun. 25. Szőts Farkas,
theol. acad. tanár.
* A sáros-zempléni ev. esperesség közgyűlését
f. hó 13-án, Eperjesen fogja megtartani.

H P á L l - y á L S g a / f e i
A késmárki

ev. népiskola V. és

* Az a mozgalom, melyet a vasárnap megszentelésének kérdésére nézve az egyház a vallás érdekében
indított, társadalmi körökben is viszhangra talált. így
a már lapunkban említetteken kívül ujabban Tolnay
Lajos, a m. k. államvasutak igazgatója az állami vonalak
összes hivatalnokai számára uj munka beosztást készíttetett, úgy hogy ezután a hivatalnokoknak minden második
vasárnapja szabad lesz. Ez intézkedés az érdekelt helyen
nagy megelégedést idézett elő.
* Sárospatakról irják nekünk, hogy ott a tiszáninneni egyházkerület küldöttsége előtt, melynek elnöke
egyházi részről Kun Bertalan püspök, világi részről
pedig Ragályi Miklós földbirtokos volt; jun. 24-től 27-ik
tartattak a lelkészségre képesítő vizsgálatok. A vizsgát
17-en állták ki s ezek koziil 11-en kitűnően képesíttettek, u. m.: Németh Péter, Kolos István, Oláh Péter,
Szabó Imre, Fürjész Tamás, Szűcs István, Czinke István,
Takács Gyula, Pajkoss Endre, Bárdoss István és Szűcs
Sándor. Jól esik a névsorban már most is ott látni
egy pár olyat, akik a protestáns egyházi lapoknak
derék munkatársai.
* Gyászhír. Ádám Mihály, ev. hitjelölt, az eperjesi tanítóképezde segédtanára f. hó. 8-án Kis Lomniczon meghalt. Tehetséges és vas szorgalmú itju volt,
s éppen külföldre szándékozott tanulmányai folytatása végett, midőn a halál küzdelemteljes életét kioltotta. Béke
poraira.

h
Vl-ik

i

r

d

e

t

m

é

n

y

.

leányosztályában a megürült tanszék a j ö v ő is-

kolai évben e g y e v a n g . tanitó v a g y tanitónő által lesz betöltendő.
Kivántantik : t a n k é p e s s é g i

bizonyítvány, a n é m e t és m a g y a r nyelvnek t ö k é l e t e s

a tanítónőtől különösen képesítés a női m u n k á k tanítására.

ismerete,

I d e g e n nyelvek ismerete, rajz, é n e k és

zenében való j á r t a s s á g , e g y e n l ő viszonyok között előnyül szolgál.
T a n í t á s i nyelv : a német. Személyes b e m u t a t á s
F i z e t é s : 382 frt. r e n d e s évi
től 10 frtnyi t a n d í j ; 4 4 k. m.

fizetés;

minden

kívánatos.
k é s m á r k i tanítványtól 5 frt, minden

idegen-

fa a házhoz szállítva; 4 — 8 hectoliter á r p a stb.

Pályázók kellően fölszerelt f o l y a m o d v á n y a i k a t l e g k é s ő b b

1880 augusztus hó 5-íg l e g y e n e k

szívesek alulírotthoz beküldeni..
Késmárk,

1880. julius h ó

i-én.

,_3

Payer

Hugó,

egyh. s iskolai felügyelő.

A kecskeméti reform, főgymnásiumban pályázat hirdettetik
egy r e n d e s tanári állásra, melylyel a m a g y a r és n é m e t nyelv tanítása a közép —
osztályokban is, van összekötve. T a n á r i oklevéllel birók előnyben részesülnek, a
pedig két év alatt t a r t o z n a k oklevelet szerezni. Fizetés elsőbb e s e t b e n ezer forint
esetben p e d i g az oklevél elnyeréseig nyolc száz frt. — Pályázat határideje f. é v i

ideig a pályázatok a reform, l e l k é s z i h i v a t a l h o z küldendők.
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : I D r . S a , l l a . g f i

livdlór.

esetleg alsóbb —
nem képesítettek
osztr. ért., utóbbi
j u l i u s 25., mely
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D E U T S C H M.-féle művészeti intézet Budapest.

PROTESTÁNS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
Előfizetési

SZERKESZTŐés
K 1 A D Ó - H I V A T A

L :

VIII, ker. Máiiautca 10. sz. 1. em,

dij:

Hirdetések

dija:

H e l y b e n házhozbordással s v i d é k r e postai küldéssel t hasábos petit sor többszöri beiktatásáért
félévre t frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.
kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban.

fjgT" T e l j e s széLiTL-ú. péld.éirxyokilca.l írLirLcLég- szolgfá.ltL£Lt-uiri.lc_

Azon t. előfizetők, kiknek előfizetősök
lejárt, annak megújítására felkéretnek.

Via dura.

iii.

k á r á r a , mert ezek egymást minden
ponton
gyengítenék. Az orthodoxia egy, magában véve
összefüggő, egységesen keresztűlv itt és szigorúan
átgondolt rendszer, d e oly világnézlet alapján,
mely nem a miénk többé, mely porladozott és
rothadt. Azért az egészet le kell rombolni és
helyébe egészen uj épületet emelni oly stylusban,
mely az uj k o r geniusából eredt, mely ép oly
egységes és összhangzatos teljességében és részeiben, mint az előbbeni volt. Lessing követelése nem így hangzott: y Semmiféle
tlieoloijiéit
többé !* Azon az uton, melyen a mai radikálok
sétálnak, ő nem haladott. Követelése ez volt:
Uj theologia kell, olyan, mely az emberi észnek,
vallásos tapasztalatunk alapján a többi világismereteinkkel összeköttetésben felmerülő minden
kérdéseit, egy uj alapnézetből kiindulva, ép oly
egységesen, tisztán és határozottan megoldja, a
mint ezt az előbbi, ismeretei é s előfeltételei folytán tette volt.

Mielőtt a theologia fakultásában helyet foglalnánk, kezünkbe kerül Lessing, kinek érdeme
többek közt az is, hogy általa a legnehezebb és
legbonyolódottabb theologiai kérdések
tekintetében gyors és biztos tájékozást nyerünk. Lessing
tiszteli az orthodoxiát, de gyűlöli is. Tiszteli mint
remek müvet, melyet lejárt századok j á m b o r s á g a
és éleseszlisége nagyszerű stylusban megalkot o t t ; ez nem kontárok, hanem gondolathősök
műve, mely megérdemli, hogy tüzetesen tanulmányoztassék. Gyűlöli, mint épületet, mely tele
van észellenrsséfjekJcel, a mennyiben fellép azon
követeléssel, hogy úgy tekintessék, mintha még
a jelenkori hitmeggyőződésnek kifejezője volna.
Azonban megjegyzendő, hogy Lessing épen úgy
Megjegyzendő, hogy az ifjú theologus, eme
gyűlölte az ^ujdivatú lelkészeket is, kik n e mvajúdásokon, anélkül, hogy Lessing által erőselegendő mértékben theologusok és még koránt- bödve volna, keresztül nem mehet. D e az is
sem bölcsészek ;< gyűlölte amaz észszerűféle ke- megjegyzendő, hogy a ki az ujabb kori bölcséresztyénséget, melynél tulajdonképen nem tudni szek tanait magába beszívta és Lessingnek a
sem azt, hol található észszerűsége, sem azt, hol theologia
ellen intézett támadásait olvasta, annak
o
rejlik keresztyénsége. Emez ellenszenvéből folyik nem szabad egy óriási ugrással az ujabb kori
azon követelés, melyet Lessing a theologiához szabad nézetű theologusok lábaihoz leülni és azok
intéz és melyet így körvonalzott : Nem lehet tudományát feltétlenül magába fogadni, mert küaz orthodoxiát todozgatni, külsőleg javítgatni, lönben az egyház életében, a helyett, hogy épíhogy ócska épülete az által a jelen nem- tene, rombolni fog. Sőt ellenkezőleg, kell, hogy bele
zedék laktanyájává berendeztessék. Ez csak nyo- harapjon a keserű a l m á b a ; — kell, hogy mindemorult félszegséget, rosz és alaptalan közvetíté- nek előtt az orthodoxok iskolájába menjen és
seket szülne a gondolkodás és a hit egyiránt való azoknak tanait nagy figyelemmel tanulmányozza.
'

55

Az igazság- után szomjúhozó ifjú ezt teszi
és pedig nem folyamodik az ujabb kori szégyenkező, lágymeleg orthodoxokhoz, hanem az igaziakhoz, azokhoz, kik valódi, tűrhetetlen és öntudatos erejökben Lutherrel ezt vallották:
»Vagy
mindent, vagy semmit sem hinni; ha a harang egy
helyen megrepedt, akkor egyáltalában semmit sem
ér többévagy
mint Oenstedt m o n d j a : ^Ha a
canonicus könyvekben valami emberi módon vagy
emberi törekvéssel a szentlélek befolyása
nélkül,
írva volna, akkor az egész szentírás
veszélyben
forogna; ha egyetlen egy versecske a szentlélek
közvetlen
befolyása
nélkül Írottnak
mondatnék,
azonnal itt lenne a Síitán, hogy ugyan azt az
egész fejezetről, az egész könyvről és végre az egész
bibliáról állítsa.(<
H o g y ezen észjárással tökéletesen megismerkedjünk, elővesszük Schmidt dogmatikáját s
összehasonlítjuk Calov és Quenstédt műveivel.
Igaz, hogy az utóbbiak barbár latinsággal vannak irva és oly borzasztó és élvezhetetlen scholastikát nyújtanak, melynél rosszabb a középkori
sem volt. E mellett e művek tartalma az életre
és tudományra nézve azért oly rettentően lélekölő, mert azok szerzői, mint egy volt egyház
oszlopai, egy ősrégi könyv betli tengerében merülvén el, nem látták, vagy látni nem akarták
azt, mi a világban bal vagy jobb oldalukon történt.
Mindazáltal álláspontjuk hézagnélküli
egészet,
gondolkodásuk
hitvitézséget és szigorú következetességet
mutat
fel és ez által maga
iránt
o
o
a más véleményűt is tiszteletre kényszeríti. Azonban tény, hogy ha egy mai ügyes gondolkodó
elibe tétetik azon világrendszer, mely a reformatio után élő nemzedék képzelményét — Copernikus
és Galilei dacára — eltöltötte; ha elibe tétetik az
ég, löld és pokolra osztott világ és e mellé azon
egyedüli tény, hogy az első ember a paradicsomban
bűnbe esett, és ennek borzasztó következményei
voltak : úgy biztosak lehetünk, hogy emez adatokon az egész orthodox egyházi tant, dogmától dogmáig construálni, felépíteni képes lesz. A
világ e rendszer alapján oly szépen kezdődött,
támadván Isten keze által; a szellem a vizek felett lebegett
és az örökkévaló szava hangö
O
zott : ^ Legyen világosság! A világok és lények
sorából, melyek e szóra keletkeztek, utoljára az
ember lépett elő, Isten képére teremtve, szép és

jó, mint az egész teremtett uj világ, a földnek
ura és az isteni gondolat hordozója. D e szerencsétlenségére egy gyenge órában bűnbe esik,
elcsábítva a pokol szelleme által, mely a föld
színén megjelent volt. Most a világ egyszerre
sötétségbe borul; a paradicsom eltűnik; a föld
tövist és bogácsot terem , a bűnnel beáll a fájdalom, mely azóta a halandók végzete és a szomorú pálya végén áll a halál, a testi-, és még
borzasztóbban, a lelki halál, a kárhozat, melyet
a megharagított
Isten az egész
o
o
o
Jiövő nemzedékre
ráró és pedig az első ember bűnesete miatt. Az
emberi szív rósz, az ész elhomályosodott, az
akarat visszás és egyik nemzedék a másik után
a pokol felé siet.
Mig azonban az ember ide lent hiába és
eredménytelenül küzd sorsa ellen, addig magában az Istenség szivében harc támad, a szeretet az igazságossággal küzd. A szeretet megmentést óhajt földi gyermekei számára, az igazságosság pedig bűnhődést követel az egész, most
már végtelenné nőtt bűnért. Ki legyen a bűnhődő, ki eszközölje a kiengesztelést: Az ember
nem, mert az emberek kivétel nélkül a bún és
átok alatt nyomorognak. Csak egy Isten teheti
e?t f de egy Isten emberi alakban, hogy, a mit
tesz, az embereknek, mint testvéreinek javukra
beszámolható legyen. Végre tehát Isten elhatározta magát, emberi alakot ölteni és így eleget
tesz a törvénynek, melyet Á d á m megszegett,
még pedig bűntelen élet által és magára veszi
a bűnért való büntetést, keresztre feszíttetve, az ő
keserű halálában. rElvégeztetett1* így kiált fel. »Síitán, a viléig fejedelme el van Ítélve. Bűn, kárhozat és
halld meg vannak büntetve és a menyország
ismét
vissza van nyerveAz
isteni hős pedig mindenek
előtt leszáll a halottak hajlékaiba, feltöri a pokol
zárait és a kínzásba fogott lelkeknek hozza az
örömhírt; aztán saját sírja felett lobogtatja a győzelem zászlóját és diadalmaskodva ismét égbe
emelkedik. Azóta a menyország nyitva áll a halandó emberiség előtt -; üdv és kegyelem most
teljes áramlatokban ömölhetnek le, természetesen
csak azokra, kik a nyújtott engesztelést mint ő
értök is történtet elismerik, kik bűnös érzetükben
maguk
felett kétségbe
esve,' ama megváltó
isteni
<T5
O
ö
tett érdemét szilárd hittel megragadjak.
Ez ama képzeményteljes keret, melybe az

egyház dogmát dogma után beillesztett, melybe a
keresztyén népek több mint másfélezer év óta legmélyebb nézeteiket Istenről és a világról, legszentebb érzelmeiket és legmagasztosabb hangulataikat, reményüket, szeretetüket, szenvedésüket letették; a legnagyobb dráma ez, melyet gondolhatni, mert színhelye a l e g t á g a s a b b : magában
foglalja az eget, a földet és a p o k l o t ; themája
is legmagasztosabb: az ember az ő küzdésében
magáért és Isteneért. A legnagyobb dráma, és
mégis azon ifjúra nézve, ki eredménynyel ment
keresztül a bölcsészet iskoláján, hasonló a gyermekség napjaiban hallott, régen elhangzott meséhez, vagy mythologiai történethez,
melyről
megemlékezik, hogy egykor kíváncsi füllel és
ragyogó szemekkel hallgatta, mely azonban jelenlegi
összes világnézeteivel
és ethikai
belátáo
o
sával a legkirívóbb ellenmondásban áll. A mit
az ember az ujabb irodalomból olvas, prózát
vagy költészetet, mind ez egészen más szellemet
leheli és okvetlenül azon meggyőződésre vezet
bennünket, hogy a jelenkor amaz ősrégi vallásos
fogalmakból kinőtt. Nem lehet csudálni, ha a leendő prot. lelkészek tanulmányaik folyamán ily körülmények között a legkeservesebb kételyeknek vannak kitéve, miután a prot. elv a szabad vizsgálódásra
utal. Megfoghatlan egyedül az, hogy mikép kényszerítheti valaki azt, ki ezen tanulmányokat tette,
arra, hogy eszét hallgatásra és szívét az ősrégi
betűhitre birja. Azonban ily reflexiók nem segítenek a dolgon; az egész emberi történelem
arra int, hogy a vallás az emberi szív legszen- 1
tebb sajátja, mely semmiféle kételyek és küzdelmek által ki nem pusztítható. H a tehát a theologus az orthodox tanépülettel számot vetett és
azt netalán egyáltalában hasznavehetetlennek találta : akkor számot kell vetni magával s komolyan megfontolni, mit fog annak helyébe
tenni.
Hogy ezt lelkiismeretesen tehesse, tovább
kell haladnia a kemény uton, meg kell tudnia,
mit vél a legújabb theologiai tudomány. Itt pedig ki nem kerülheti Dr. Strausz Dogmatikáját :
„Die christliche Glaubenslehre in ihrer geschichtlichen Entvvickelung und im Kampfe mit der modernen Wissenschaft." — Nem lehet tagadni, e
mű a fiatal, tudvágyától előre hajtott theologusra
nézve az ős egyház dogmatikájának termékétlen

kopársága után olyan, mint a zöld, gazdag legelő.
Azt is meg kell engedni, hogy e könyv fogalmaink tisztázását és tárgyilagos gondolkodásunkat kimondhatatlanul elősegíti. Tulajdonképen a
mai időben senkit sem volna szabad a papi
vizsgához bocsátani, ki e könyv tartalmával
tisztába nem jött. Itt dogma dogma után, a
világteremtéstől kezdve a világ elpusztulásáig,
a paradicsomtól fogva, honnan az emberi élet
megindult, a meny és pokolig, a hol az végződik, fejlődésének minden fokozatán keresztül,
az ő zsenge bibliai kezdetétől a kath. és prot.
egyházi tanban való befejezéseig tüzetesen tárgyaltatik. Azután minden ellenmondás, mely a
d o gO m a ellen fordul,J az észszeriiségnek
minden
ö
felszólalása, — egyenként kihallgattatnak és végre
az uj alapokon fekvő mai tudomány és műveltség hatalmas szózatában összefoglaltatnak. Annyit
tanulhatunk e könyvből, hogy az abban foglaltak
nem egy egyes ember kritikája, mely a kútcsőhőz hasonló és melyet rövid ideig a gyermek is
befoghat, hanem a századok itészete, a történelem
maga, mely zúgó folyamként rohan előre és
mely ellen minden gát és zsilip tehetetlen.
Ezen felül a kritikai művelet, mely egyformaságu tárgyával bizonyosan minden más szerzőt
elfárasztott volna, itt mindig egyenlő szellemi
frisseséggel, mindig változó előadási formákban,
sok észszel és nagy művészeti remekséggel tárgyaltatik mindvégig, oly annyira, hogy ezen komoly tudományos mű majdnem kellemes és felüdítő,
mulattató olvasmány lesz. — Eredménye azonban
m e g d ö b b e n t ő : az ős Istenkép szétzúzva lábaink
előtt fekszik és az orthodoxia azon tudománynyal
együtt, melyen épült, most egészen romba dőlt.
A remegő kérdés : >y3lit tehetni az
orthodoxia
€
helyébe?
most egész terjedelmű fontosságában
lebben el ajkainkról.
Lessingnek egyik követelése Strausz ezen
műve által teljesíttetett: >;>Az ős orthodoxiának
tisztátlan vize tökéletesen kiöntetett*. D e nem
ve.szett-e el a fürdővel együtt a gyermek is ?
Vagy hol található a tiszta viz, melyben a gyermeket mostantól fogva fürdetni lehessen r Más
szavakkal, hol található a tisztább hitalak , mely
a jelenkori, más fogalmaktól, más világnézlettől
vezérelt nemzedéknek, emberi természetében fekvő
ugyanazon vallásos ösztönét, kedélyében levő,

üdv és engesztelés után sóhajtozó ugyanazon
érzelmét és küzdését, — mely érzelmeiket apáink
az orthodoxia képei és képzelményei által tolmácsolták, — uj, korunknak megfelelő nyelven kifejezze r Lessing azt tanácsolta, hogy a régi világosságokat égni hagyjuk, mig a nap felkel.
Strausz a régi világosságokat mind kioltotta; de
hol maradt a nap, mely necsak az észt világítsa
meg, hanem a kedélyeket is megmelegítse ? Hegelnek elvont bölcsészeti formulái, - - bár egy ideig útmutatókul szolgáltak azon tételek, melyeket Strausz
minden szakasz végén könyvében a szétzúzott hit
helyebe tesz, — nem pótolhatják a napot. Strausz
azon nagy lelki hiányban szenvedett, hogy az ember
lényegét és sorsát legbensőbb szükségeiben, örömeiben és szenvedéseiben megérteni, saját magában átérezni képtelen volt. O azt, mit a népek
vallásaikban — gyakran világos, sokszor homályos, szövevényes utakon — keresnek, mint kizárólag kritikai és aesthetikai természet, megfejteni nem tudta; miért is érezzük, hogy sem valami iskolának alapítója, sem valami vallásos társulatnak vezére nem lehetett.
De hát eme másik positiv feladat, melyet
Lessing kilátásba helyezett és melyet Strausz
meg nem oldott, nem volt-e már valaki más által
megfejtve : A ki eddig meghaladta volt a theologiai nehéz pályát az érintett tanulmányok vezérkezen, észrevehette, hogy minden Schleierm a cherre
mutat, ki a vallásos érzelem bensőségét és melegségét a tudomány erejével és szabadságával
oly ritka összhangzásba hozta; ki 1821. és 1822ben kiadott művében : Der christliche Glaube
nach den Grundsátzen der evang. Kirche iin Zus a m m e n h a n g e d a r g e s t e l l t / megkisérlette a vallást és a keresztyénséget a kor tudományos követeléseível összhangzásba hozni. Tagadhatlan,
sok veritékbe kerül, ezen terjedelmes művet áttanulmányozni. Strausznak plastikus, szemlélhető
irálya után e nehéz nyelvezetet, e csavart előadást, e mesterkélt gondolatösvényeket, e cunctáló reflexiókat megérteni, megemészteni iszonyú
rabmunka. De a nyereség nagy. Itt a vallás és
a vallásos közösség mint az emberi természet tényezői es mint világmozgató hatalmak egész
mely jelentőségükben állanak előttünk, még pedig
különválva minden külső természetfelettiségektől,
O

melyekkel azokat az orthodoxia

oly

"

élvezhetle-

nekké tette és úgyszólván az égből a föld természetes talajába átplántálta. Itt az ember a legszorosabb érintkezésbe helyeztetik a végetlennel,
a nélkül, hogy kényszerítve volna, a dolgok természetes összefüggéséről, a világrend célszerűségéről lemondani.
O
Á m b á r Schleiermacher, a theologus,
arról
O
'

biztosít minket, hogy az ő hite itt a philosophiával nem akar foglalkozni, hogy csak a jámbor
érzelmet akarja meglesni, annak nyilvánulásait
feljegyezni és összefüggésbe hozni: mégis szerencsére oly bölcsész fülével leste meg a benső
lelki élet mozzanatait, ki a tudomány nagy feladatain önállóan munkálkodott. A mindenség,
melybe az ember itt helyeztetik, Copernikus egységes, osztatlan világa, hol nincsen ^fent* és
jlent," „túl" és „innen", tehát a világon kívüli
Isten sem. Az Isten, ki itt kormányoz, nem ismer
csudákat és esetenkénti cselekvéseket; az ő cselekvősége
itt a véges
lét és természetes okok
O
ft
összegében tűnik fel, úgy hogy sohasem lehet
szó egy oly történt dologról, melynek alapja
azon, az Isten által adott természeti okok és
okozatok összefüggésében
feltalálható ne volna.
oo
Schleiermacher mint theologus ]ézus megjelenését
is ezen összefüggésből természetes módon felfogni
törekszik. |ézus neki nem oly lény, aki égből
jön és égbe megy, aki emberi születése előtt
valahogyan már létezett és természetfeletti úton
jött a világra, hanem az Isten által teremtő erővel ellátott emberi természetnek szüleménye és
egyedüli neve: Ember. Ugy az egyház sem más,
mint az emberek oly közössége, mely Krisztusnak
isteni szellemét majd élő szó, majd jelvényes cselekvények, majd személyes képviselet által tovább
plántálni törekszik. Igy a régi theologia az uj világismeret szelleme értelmében gyökeresen át lett változtatva és a mit Lessing a jövőnek feladatául tűzött
volt ki, az itt nagyszerű kísérletben kezdeményezve
volt. Sőt a ki a látszólag eltérő nézpontokat
összeköttetésbe hozni, kiegyenlíteni tudja, az mint
theologus most már erős és biztos álláspontot
foglalhat. ^Strausz Schleiermacher
által kiegészítve (s Schleiermacher Strausz állal helyreigazítva
oly uj hittan alapját adják, melyen kétségbe estii
nem lehet, és mely prot. természeténél fogva nem
mint befejezett mii fekszik előttünk, hanem melyet
toveibb fejleszteni
kell, mert az igazság azon kivédt-

ságos
mára
dása
vezeti

joggal bír, mindig egy pár titkot maga számegtartani,
melynek felfedezése . és megolaz emberiség művelődését szakadatlanul tovább
a tökéletesedés célja felé.*
(Vége következik.)

ISKOLAÜGY.
A magyar

ref. e g y h á z
bizottságának

egyetemes

tanügyi

ülései.

Az egyetemes tanügyi bizottság, julius i-én megkezdett, és nyolc napon át délelőtt és délután folytatott tanácskozás után befejezte a nagy munkát, melyet
a mult évi konvent rea bízott. A lapunk múlt szamában elősorolt bizottsági tagok közül kihagytuk gr. Ráday
Gedeont, mint a tiszántúli egyházkerület egyik küldöttjét,
ugy szintén meg kell említenünk, hogy az első négy
napon Pap Gábor dunántúli püspök ur is részt vett a
tanácskozásokban.
Az elnök megnyitó beszédében a tanácskozás alá
veendő tárgyakat kijelölvén, a következő sorozat állapíttatott m e g : i. A mult évi november hóban tartott
ülés jegyzőkönyvének, az egyetemes tanügyi bizottság
szervezetét körvonalozó 8-ik számának az egyházkerületek részéről beérkezett észrevételek alapjan való végleges megallapitása. 2. A köznevelés és közoktatás
szervezetének konventileg altalában elfogadott szabalyzatara az egyh. kerületek részéről beérkezett észrevételek
átvizsgálása és ennek folytan a szabályzat végmegallapitasa. 3. Az egyetemes tanügyi bizottság mult évi
üléseiből kiküldött albizottság altal kidolgozott gymnasiumi
tantervnek és rendtartásnak s erre két superintendentia
részéről beérkezett észrevételeknek megvizsgálása és megallapitasa. 4. A felügyelet meghatározása és szervezetének
megállapítása. 5. A volt egyetemes tanügyi bizottság
könyvkiadói függőben maradt ügyének véglebonyolitása.
A t. olvasó közönségre nézve sem mulatságos,
sem haszonnal járó nem volna hosszas fejtegetéseket
olvasni oly fogalmazvanyokról , melyeknek szövege
előtte nem fekszik, pedig a bizottság <S napi munkálkodása nagy részt olyasmikből állott. Sokkal célszerűbb
lesz, hogy ha majdan a szövegezett megállapodásokat
közöljük, most pedig egyelőre csak a legfontosabb határozatokat emeljük ki.
Az egyetemes tanügyi bizottság szervezetére vonatkozólag a tiszántúli egyházkerület azon módosítása
fogadtatott el, mely szerint a tagok szama nem 20,
hanem 21-re tétetik s az egyházkerületek a tagokat
nem egyenlő szamban, hanem lélekszám szerint választjak, minthogy a költségeket is nem egyenlően,
hanem lélekszám szerint viselik. E szerint jut az erdélyi,

tiszáninneni és dunamelléki egyházkerületekre négy-négy,
a dunántúlira három, és a tiszántúlira hat tag.
A köznevelés és közoktatás szabályzatából kihagyattak mindazon intézetekre vonatkozó pontok, melyek
mint tényleg a prot. egyház kebelében nem létezők,
olyanok, hogy azok létesítésére az egyház, mint ilyen
nem érezheti magát hivatva. Ilyenek a reáliskolák, a
női középiskolák és a keresztyén felebarati intézetek
közül a siketnémák és vakok intézetei. Továbbá kihagyattak a rendtartásra vonatkozó részletek, minthogy
az iskolai rendtartásról a bizottság külön munkálatot
készíttetett.
Ellenben uj szakaszként fölvétetett a polgári iskolák és felsőbb nőnevelő intézetekre vonatkozó szabályzat.
Mint a munkalat szerfölött iidvös módosítását említhetjük még azt, hogy a tanárok fegyelmi ügyeire nézve
elfogadtatott a tiszántúli egyházkerület indítványa, mely
szerint minden egyházkerület összes tanárai választanak
egy hét tagból álló becsületbiróságot, s ez képezi a tanári fegyelmi ügyekben az első fokú bíróságot, második
fokon itel az egyházkerületi törvényszék, harmadik fokon
az országos egyházi főtörvényszék.
A tanterv úgy készült, hogy tekintve a gymnasium
kettős feladatat: egyfelől azt, hogy mint öncélú intézmény az ifjú lelki és testi erejét összhangzatosan kell
fejlesztenie, másfelől, hogy mint az oktatás középlépcsője
az ifjúnak oly képzést kell nyújtania, hogy a felsőbb
akadémiai, illetőleg egyetemi előadások atértésére és elsajátítására képesítve legyen — e kettős feladat sikeres
megfejtését csak 9 év alatt latja a bizottság lehetőnek,
minélfogva a gymnasiumi tananyag 9 tanévre leendő
felosztását annyival inkább javasolja, minthogy a prot.
gymnasiumnak egyfelől a vallástanításra, másfelől a philosophiai képzésre nagyobb súlyt kell fektetnie. E tanterv életbeléptetése természetesen csak akkor lesz lehetővé, ha sikerűi az ország közvéleményét oda hangolnunk, hogy meghódolva a kifejtett didaktikai nézeteknek,
a gymnasiumokat országosan 9 osztalyuakká szervezik.
Ehez képest gondoskodnia kellett a bizottságnak egy
másik, 8 évi tanfolyammal berendezett gymnasiumra alkalmazható tantervről is. De mind a két tanterv ugy
van alkotva, hogy mindenik egy befejezett szerves
egészet képez, melyben a részek teljes értelmüket csak
az egymáshoz való viszonylatukban nyerik, minélfogva
okvetlen visszás dolgot cselekednék az, aki elébb, mintsem a teljes szöveg közölve volna, egyes részleteket próbaina per excerpta ismertetni.
Így, hogy csak egyet említsünk, mikor a tanterv
szerint a latin nyelv tanításának megkezdése a gymnasiumi folyam második tanévére tétetik, a német, mint
modern nyelv pedig a rendkívüli tantargyak közé soroltatik ; e nagy újítások teljes didaktikai okadatolasa
csak a terv egységes szelleméből meríthető.
A gymnasiumok
igazgatására, belrendtartására
és
fegyelmezésére vonatkozó szabályok szintén atvizsgaltattak

és az egyes superintendentiák részéről tett módosítások
figyelembe vételével megállapíttattak.
Csak a tanárképzés és képesítés ügyében alkotandó szabályzatra nézve nem tudott határozott megállapodásra jutni a bizottság azért, mert két egyházkerület az e tárgyban teendő intézkedést feleslegesnek
jelentette ki. Nevezetesen a tiszántúli egyházkerület
azért nem tartja szükségesnek a tanárképesités céljából
szervezendő vizsgáló bizottságokat és azok alakítására
alkotandó szabályzatot, mert a kérdés gyökeres megfejtését egyedül abban látja, hogy a superintendentiák
egyesülnek egy teljes bölcsészeti szakosztály és ezzel
kapcsolatban tanárképezde felállítására. Viszont a tiszáninneni egyházkerület szerint azért nem szükséges, mert
az egyháznak szegénységénél fogva a célhozjuthatás
legolcsóbb módozatát kell választania és sehogy sem
látja autonómiánkat veszélyeztetve az által, hogy tanárjelöltjeit fennálló egyetemeink valamelyikén képezteti.
Végezetül a régibb tanügyi bizottságnak a könyvkiadásból függőben maradt ügyei igazíttattak el.
F e l h í v á s
a sárospataki szépészeti- és műrégészeti muzeum tárgyában.

a közművelődés érdekében felhasználtatnak a magánkézben sokszor már lomtárba került régi rajzok, metszetek úgy, mint festmények; a mult századokban hazánkban annyi ízléssel készült bútor- és ruhanemű műipari remekek, habár töredékeik és foszlányaikban is;
az agyagipar emlékei úgy régi koruk, valamint kiállításuk izletességénél fogva ; mindazon régészeti, naprólnapra felmerülő leletek, melyek hazánk, közművelődésünk történelmi fejlődésére vonatkoznak, minők : érmek,
vas-, bronz-, vagy kőeszközök, szobrocskák, fegyverek,
magyar régi nyomtatványok stb. A magántulajdonos
birtokaban ez s ezekhez hasonló tárgyak elkallódnak ;
viszont a nyilvános muzeumokban a legnagyobb jelentőségüekké válhatnak.
Hosszú emlékek alkotjak a nagy nemzeteket. Az
emlékek megismertetése az iskolák feladata. Főiskolánk
a nemzetiség, a közművelődés ügyének szolgálván, sokszorosan visszaszolgáltatja amaz áldozatokat, melyeket
buzgó közönségünk érette hozott, s reméljük a jövőben
is s a nevezett érdekben is hozand.
A szives adományokat s általában mindennemű
értesítést kérjük az e célra megbízott „sárospataki ref.
főiskola szépészeti és műrégészeti muzeutna őrének*
címére küldeni, a ki külön is, de évi értesítőnkben
nyilvánosán is elismervényt ad ki minden beküldött
tárgyról.
Sz igazgatóság.

A sárospataki ref. főiskola mindenkor igyekezett
lépést tartani a közművelődés szolgálatában álló hasonrangu intézetekkel ; és e törekvésében mindenkoron
buzgó gyámolításra talált a művelődés ügye iránt fogékony közönségnél.
Legújabban „szépészeti muzeum* cimén egy uj
gyűjteményt állított föl s rendezett be a célból, hogy
a képzőművészetek ismeretét építészeti, szobrászati és
A felső-szabolcsi ref. e. megye számvevő
festészeti műdaraboknak — habár másolatban is — egygyűlése.
begyűjtésével terjeszsze ; és midőn tanuló ifjúsága műiz(Folytatás és vége.)
lésének fejlesztésére és ápolására nevezett gyűjteményt
Nagytiszteletű egyh. megyei gyűlés !
felhasználja, egyúttal egyik vidéki központjává váljék a
közművelődés ez irányú szükségleteinek. E tekintetben
Azon igen szép bizalom, melylyel engemet az
a hasonrangu intézetek közt — nyugodt önérzettel egyh. megye közönsége ujolag megtisztelni kegyeskedett,
mondhatjuk — úttörők vagyunk : miénk s közönségünké mélyen megható rám nézve. Tiz éves papi pályámon valóa kezdeményezés dicsősége és küzdelmei.
ban oly gyakran fordult felém az egyh. megye kegyes
Legközelebb saját körébe vonta szépészeti muzeu- bizodalma, hogy némely hívságon kapkodó kebelt önmunk a főiskola többi gyűjteményeiben külön-külön el- hittséggel, fennhélyázással töltene talán el hasonló helyhelyezett régészet-történelmi és műipari tárgyakat is, zet ; íme 8 év alatt most az aljegyzői tollat adta keközöttük felette becses és teljesen rendezett eremgyüj- zembe, majd nem tekintve ifjú koromra, mihamar bírói
teinényünket. Ma már együtt találja négy díszesen ren- székébe ültetett; majd az egyh. kerületi képviselőséggel
dezett teremben a közönség mindazon műemlékeket, tisztelt meg; majd 8 hó előtt ellenzésem dacára főmelyeket épen az ő bőkezűségéből bírunk, s a melyek- jegyzővé választott és most íme erőtlen és tapasztalatnek gyarapítását újra és mindenha az ő kiapadhatatlan lan kezemet oda tette egyh. megyénk hajójának kormányára ! Es bár életem fődicsekedésének tartsam is
buzgalmából várjuk.
Tisztelettel fordulunk azért ez iskola és a közmű- a Nt. egyh. megyének e több ízben felém fordult nagy
velődés minden barátjahoz, midőn kérjük, hogy az ős- becsű bizodalmát : mind a mellett ezzel szemben szíkor, a történelem, a műipar és művészetekre vonatkozó vemet nem a hiúság érzete dagasztja, hanem inkább a
tárgyaival főiskolánk „szépészeti és műrégészeti muze- lélekben való alázatosság lohasztja le; mert ha erőteumát* gyarapítani szíveskedjék. Sőt a tulajdonjog fen- lenségemre tekintek, s felgondolom a felelősséget és a
tartása mellett is örömmel fogadunk el hasonneinu tár- teendők roppant halmazát, mely e pályán, különösen
gyakat megőrzés és kiállítás végett. Helyet lelnek itt s e g y i l y terjedelmes egyházmegyében, mely egyházai
Relormáíus (Si
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a rendszeretetet, a szeretet lelkétől vezérelt igazságot, a
számát tekintve, majd hogy be nem illik egy kisebbjózan
tudománynyal karöltve járó bensőséges hitet, a neszerű egyh. kerületnek, reám várakozik; azt kell monvelés
ügyét,
az érvényben levő törvények, szabályok tiszdanom a 6 ik zsoltár 3-ik versével : „Könyörülj rajtam
8
teletét
írom
fel
jelmondatok gyanánt. S gyalázat térjen
Uram, mert én erőtelen vagyok!
fejemre
abban
a pillanatban, melyben ezek közül csak
És önként merül már itt fel ama kérdés : érezve
egyet
is
elárulok.
gyengeségemet, merem-e tehát elvállalni azt a hivatalt,
Azonban, midőn én ezen zászlót kezembe veszem,
melyet még a legjobb erők se voltak képesek ugy benincsenek
előlem elrejtve azon óriási akadályok, melyekbe
tölteni, hogy a sok oldalú teendőknek egyik vagy
jó
szándékú
törekvéseim ütközni fognak.
másik ága hiányt ne szenvedett volna ? E kérdésre
Legelsőben
is lelki szemeim elé tolakodik anyagi
Jcjen*-nel felelek. Mert először az irányomban nyilvászegénységünk
megdöbbentő
alakja. Fel tudom én fogni
nult igen szép bizodalmat visszautasítani, míg testi és
lelki erőmnek birtokában, tehát szolgálatképes vagyok, azt, mily kimondhatatlan súlylyal nyomakodik híveink
nemcsak illedelmetlen, hanem törvénybe ütköző dolog- vállaira az egyliázfentartás nehéz terhe. Az anyagi
nak is tartanám, mert másodszor bizom a Nt. egyh. romlás megrendíti a földet lábaink alatt, megrázza temmegyébe, hogy jóakaratú törekvéseimben nekem segéd- plomaink és iskoláink fundamentumait, elszéleszti híveinkezet fog nyújtani és végre is tudom, hogy Isten gyak- ket, kik oda hagyják családi tűzhelyüket, templomaikat,
ran a maga hatalmas erőit erőtlenségek által szokta el- melyekben őseik Istennek dicsőségét, boldogabb időkben buzgóan zengedezték, s nem egy egyházunk sodorvégezni.
Az irányomban nyilvánult bizodalmat tehát meg- tatik már-már a végmegsemmisülés örvényének szélére ;
köszönve, kijelentem, hogy annak megfelelni gyenge ehez járul itt-ott még egy belülről emésztő baj is : az
erőmnek mértéke szerint lelkiismeretesen igyekvéndem. egyház vagyonainak lelketlen kezelése, mely nem csak
Hogy pedig a nagy célt, egyházmegyénk sikeres abban áll, hogy a létező egyházi vagyonnal némelyek
kormányzatát csak lehetőleg is megközelíthessem : biza- nem sokat törődnek, hanem — nyílván kimondva —
lommal kérem mindenek előtt t. elnöktársam és az par helyen abban is, hogy a buzgó apák filléreiből
egész egyh. megyei kormányszék nagybecsű támoga- gyűlt vagyon felett osztozni szeretnének immár a léha
tását. — Én még nem tudok arra példát, hogy a szét- és kapzsi utódok. — Vannak oly egyhazak is, melyek
hajló erők s tehetségeknek bár a legnagyobb erőmeg- adó, ártér és egyéb terhek alatt roskadoznak. — Át
kell latnunk Nt. egyh. megye, hogy ezeken a bajokon
feszítése is kívánt eredményt létesíthetett volna.
Politikai, polgári élet terén van értelme az ellen- gyökeresen kell segítenünk, ha tétlenségünk altal osztazékeskedésnek, a különböző pártoknak ; az egyházkor- kozni nem akarunk az egyház elsüllyesztésének bűnében.
Főtörekvésem leend annakokáért, ha az Ur élemányzat terén nincs. Itt egy a cél: a felvilágosodás,
temet
és egészségemet megtartja, minden ily helyen a
tökéletesedés a vallás és tiszta erkölcs alapján, szóval:
Isten országának terjesztése; egy az út, mely hozzá baj gyökerére tapintani, az egyház elsüllyesztésének bűvezethet: az önzetlen jóakarat, a bensőség teljes vallá- nében leiedzőket a törvény szigoraval sújtatni; másrészről
sosság és lángoló lelkesedés útja; és ez úton egy a , hatáskörömben, csekély befolyásommal tamogatni mesegedelem : amaz »isteni erő*, melylyel a kik szövet- legen minden oly törekvést, mely egyházaink anyagi
keznek, „szárnyukkal magasra repülnek, mint a sas- előmenetelét célozza.
keselyük, futnak és nem fáradnak el.*
A másik főbaj, melyet mindnyájan észlelünk, a
Kérem továbbá az egyh. megye minden t. lelké- vallásos buzgóság és tiszta erkölcsiség hanyatlása, — és
szét és tanítóját, nem különben érdemes elöljáróit : le- a csak most említett anyagi bajoknak aligha nem épen
gyenek mindnyájan igazán áthatva a sz. vallásunk iránt ez adja egyik tápláló erét. Korunkban a közönség
való belső érdekeltségtől. Támogassanak engemet buzgó nagy része nem tudja magát feltalalni a lelki dolgoktörekvéseimben. S ha engemet, az igénytelent, az espe- kal szemben. Úgy latszik, mintha ama lázas fejlődés
resi székbe ültettek, a törvénynyel, igazsággal meg- és haladás, mely napjainkban ivánden irányban mutategyező intézkedéseim útjába ne csak akadályokat ne kozik, épen a vallasos élet felfrissülésére volna ártékony
gördítsenek, sőt inkább azokban engemet hathatósan befolyással; úgy latszik, mintha a folyvást sürgő-forgó
világra bamultaban végképen elfelejtené az ember a
támogassanak.
Nekem főtörekvésem leend megtartani azok bizo- vallast és annak aldó hatását. — E mellett a magasabb
dalmát, a kik azzal megajándékoztak, kiérdemelni azo- körökben az anyagelvűség divatja jarja. Büchner és
két, a kikét nem bírom; azonban jól megjegyeztetni társai kiszorították a családi hajlékokból Krisztust és az
kérem, hogy ezt a bizodalmat csakis jogos, igazságos evangelium aldó szellemét. A vallast ott már az utolsó
és törvényes intézkedéseim által akarom kiérdemelni. óraban is csak ritkán veszik elő (tisztelet a kivételeknek). Elébb jön a világ, azután a földi élvezetek lanMinden bizodalmat, melyet ezek ellenkezője hozna meg
colata, azután az önzés, közöny, léhaság. Isten legutolszamomra, visszautasítanék, habár egy félvilág nyújtaná
jára marad, mint a tékozló fiúnál.
is felém.
A zászlóra, melyet ez alkalommal kezembe veszek,
Igy a magasabb körökben. Az alsóbb körök pedig

ezekre tekintenek, ezeket követik. — így lassanként
minden magasabb vágy, minden ideális törekvés kialszik a szívből, elhanyagoltaik a templomi buzgólkodás, kiapad a tiszta erkölcs csörgedező patakja, mértékletlenség rabjaivá, nem ritkán korcsmára kereső sybaritákká válnak a hitbuzgó ősök utódai. — Templomok,
iskolák roskadoznak, tetőiket szétkuszálja a szélvész,
ezekkel nem sokan törődnek ; de a korcsmaházak díszesen emelkednek községeinkben, pedig régen meg vagyon
mondva, hogy „a mily arányban üresednek a templomok, oly arányban népesednek a börtönök*. Es úgy
látszik, közel van az idő, s itt-ott talán mar be is következett, hogy eljön a „szőlőnek ura*, s a lelketlen munkasoktól elveszi szőlőjét, s azoknak adja azt, kik tartozásukat megadják, mikor alkalmatos ideje eljön.
Minden törekvésünkkel arra kell hatnunk azért,
szeretett lelkésztársak, hogy az ige erejével, a lelkesedés lángjával és a példa hatalmával megtörjük korunk
zsarnokát: a hitközönyt s lángra gyujtsuk a hívekben
az ősi vallásos buzgóságot, s kijavítsuk a tiszta erkölcsiség templomának bomladozó falait, mely nélkül valódi
nagysag nem létezhetik. E végből múlhatatlanúl szükségünk leend a rég elhanyagolt egyházi fegyelem viszszaállítására, a mennyiben az korunk értelmi fejlettségével és míveitségével összeegyeztethető. A presbytereknek, mint a gyülekezet véneinek és atyáinak, szigorúan
őrködniök kell a gyülekezet erkölcsi és szellemi jóléte
felett. A tévedezőket, ingadozókat, erkölcskigunyolókat
intés feddés, dorgálás által jó útra téríteni, a végkép
megátalkodottakat a gyülekezetből ki is rekeszteni, a
presbyteriumnak az evangéliumon nyugvó, ma is fennálló és senki által kétségbe nem vonható joga és kötelessége. — Szervezni kell a gyülekezeteket, felosztani
a presbyterek között a családokat, kik a gondjaik ala
bízottak körében előfordúlható erkölcsi bajokat, visszaéléseket a lelkészeknek bejelenteni tartozzanak.

és törvény szabta kívánalmak szerint be nem rendezheti ; másik a nevelés ügyének ellenőrzésére hivatott
polgári és egyházi elöljáróságok léhasága, közönye, az
ügygyei nem gondolasa ; harmadik magának a tanítótestület egy részének hanyagsága, tudatlansága s roszakarata.
A mi az első bajt illeti, azon ez idő szerint gyökeresen segíteni vajmi nehezen lehet ; azonban a döbbentő baj némi enyhítésére szükségesnek látnám, hogy
az a 8000 forint, mely évenként az államsegélyből a
főiskolára visszatartatik, osztatnék ki évenként a nevelés
terhei alatt roskadozó egyházaknak tisztán népiskolai
célokra. Meg vagyok felőle győződve, hogy úgy a
Főt. egyh. kerület, mint a főiskolai igazgatóság komolyabb gondolkodás után bele fog ebbe nyugodni, mert
hasztalan építünk mi fellegekbe nyúló residentiákat, ha
az az alap, mely azt időről-időre fenntartani hivatva
van, következetesen pusztúl. Ha azon erek, melyeken
keresztül különböző aranyokban az életfenntartás elemei a középponthoz csörgedeznek, kiszáradnak, a szív
dobogásának meg kell szűnni. Ha egyházainkban a
felekezeti népiskolák egymásután pusztáinak, hol fogjuk
találni majdan azt az erőteljes nemzedéket, mely a
főiskolának a jövőben múltjához méltó anyagi és szellemi táplálékot nyújthasson ? Minden bizonynyal komoly megfontolást érdemel ez a dolog, s teljesen hiszem, hogy ilynemű indítvány elébb-utóbb tétetni fog,
melynek én annak idejében a legmelegebb támogatója
leendek.
A mi az elöljáróságok léhasagát illeti, a népnevelés ügyét illetőleg : erre nézve fogom tudni a módot,
hogy az ilyenek szigorúan büntettessenek.
A mi végre a léha, tudatlan, sőt roszakaratú
tanítókra vonatkozik: ünnepélyesen kijelentem, hogy
kérlelhetlen ostora leendek a rosz, hanyag tanítóknak;
pusztúljanak e fenséges pályáról mindazok, kik annak
gyalázatára válnak. — Ellenben gyámola, pártolója, s
jutalmaztatója leendek mindazoknak, kik ezen a terhes,
de magasztos pályán lelkiismeretesen sáfárkodnak. —
Ugy tartom Nt. egyh. megye, hogy ezt kell tennem,
ha kötelességemnek megfelelni akarok, ha a mostani
vallásos és erkölcsi kötelmeiről nagyban megfelejtkezett
közönség helyett hitben es erkölcsiségben megifjult
nemzedéket, erőteljes protestáns nemzedéket nevelni
akarunk.

Egy eképen szervezett gyülekezet életén nem üthetnek oly fájó sebeket bizonyos terjeszkedni szerető
felekezetek, mint az fájdalom, a közelebbi években
egyh. megyénk némely Tisza-parti községeiben történt;
nem teheti be veszélyes labat a protestantismusnak ama
két ferde kinövése, a nazarenismus és baptismus, melyek épen a vallásos fegyelem hiányából merítik legbővebb táplálékukat. Szóval, mindent el kell követnünk közös erővel, hogy híveink ne vessék horgonyukat
a földi iszap mélyébe, hanem oda erősítsék a kéklő ég
íme, Nt. egyh. megyei gyűlés, kitűztem a zászlót,
magasságaba, hogy a jöhető viharokban csolnakunk
felírtam arra ama nagy jelentőségű jelmondatokat.
szilardúl megallhasson.
Azonban ki tudja, leszek-e képes eme zászlót csak egy
Szilárd meggyőződésem, hogy iidvös erkölcsi renéhány lépésre is előre vinni ? Ki tudja, nem roskaform egyedül ezen az úton jöhet létre.
dok-e össze annak súlya alatt a palya kezdetén ? BiA harmadik főbaj, melybe jószándéku törekvésem zonynyal csak az tudhatja ezt, ki földi pályafutásunk
ütközni fog, a nevelés ügyének elhanyagolt állapota határát kimérte. — íme, boldogúlt elődöm is oly sok
egyházmegyénkben. E baj különösen három főforrásra jóakarattal, s az enyémnél bizonyosan nagyobb erővel
vihető vissza, u. m. először imént említett anyagi ba- I vette kezébe egyh. megyénk kormányát, s fájdalom,
jainkra, melynek következtében több egyház se illőleg
oly korán hallatszott hozzá a haza hívogató szózat.
díjazott tanítót nem tarthat, sem pedig iskoláját a kor
Lehet, hogy én is mihamar eltávozom azon az úton,

hol elmentek előttünk a mi apáink, azonban engem
nem aggaszt a jövendő, inert ha engemet elszólítand
a halál, erősebb kéz fogja kiragadni majdan nekem az
elhalónak kezemből a zászlót, s ha én csak az iránypontokat jelöltem ki, az diadallal és dicsőséggel fogja
azt lobogtatni a kitűzött cél felé.
De bezárom már is hosszúra nyúlt beszédemet.
Engedje Isten, hogy igénytelen munkálkodásom alatt
a szeretet, béke, vallasos és erkölcsi előhaladás virágozzanak egyházmegyénkben !
Engemet pedig támogassanak jóakaratú törekvéseimben, s tartsanak meg tovabbra is becses bizodalmukban !
Miután csak nagyolom e tudósítást; mert kerekszám ioo pontból álló gyűlési jegyzőkönyvünknek minden egyes tárgyát bajos is, a kisszerűeket felesleges is
volna közölni, tehát csak a nagyokat és közérdekűeket
valogatom. Hadd jöjjön azért a szomorú, aztán a szép és
örvendetes után a rút és aljas, a maga meztelenségével
s ocsmányságával. Ezen harmadik kategóriába esik
a demecseri lelkészválasztás. Fájdalom, hogy lelkészválasztási eseményt ^rút" és „aljas 4 szavakkal kell jellemeznem ; de ez a megfelelő a valóságnak. — Ez a
választás így folyt le: Sz. P. lelkész, kinek az apósa
jómódú ember, a választást megelőzőleg, — mely megelőző idő nálunk annyira határozatlan, hogy egy egész,
sőt egy egész évnél több is lehet a hoszszas alkudozgatások, lélekvásárlások s díjlevélcsonkítás feletti kísérletezések dicsőségére — ezen hoszszú idő alatt tehát
Sz. P. és neje módját ejtették, hogy Nyíregyházán a
gazdag após házához behíttak néhány primipílus (értsd :
kolompos, szájas) demecseri embert s a nagylelkű és
nagy zsebbel bíró após (természetesen leánya Sz. P.-né
hozományából), a papné, papné-leány megegyezésével
felajánlott iooo frtot a demecseri „választóknak® az
egyház javára; sőt hiteles, törvényszerű szerződést is
adott róla, ha az ő veje Sz. P. „becsületes úton, a
papi törvények s kánonok értelmében demecseri lelkészül megválasztatik. 4 Hogy mily aljas bemocskolása ez a
„becsületnek 4 , a j,papi törvénynek 4 , és „kánonnak 4 s
a „lelkészi4 állásnak, ezt jelezni is felesleges. Hanem a
felett eláll szeme-szája az embernek, hogy a becsület,
papi törvény és tekintély s kánon szentségével így
játszó lelkész vájjon érdemes-é a lelkészi névre és állásra; a ki, midőn csal, mikor a kanonok tilalma ellenére gyalázatosan alkuszik a lelkészi állásra, akkor elégbotor és vakmerő kánonra, papi törvényre és becsületre
hivatkozni, melyeknek tisztaságáról s szentségéről úgy
látszik, hogy fogalma sincs. — Mert meg kell jegyeznem, hogy a szerződést az após írja s a fentebbi szavakat ő tette a kötvénybe; de a ki bár vagyonos
ember, mégis, mint iparos, evangelikus vallású, sokkal
egyszerűbb egyén, mint hogy a mi papi törvényeinket,
ref. egyházunk kánonait ismerné; — sőt a veje is tán
csak hírét és nevét tudja a kánonnak, a mert ha tartal-

mát ismerné, nem hivatkoznék rá — ; hanem a tanúvallomásokból kitűnik, hogy a feltételeket a demecseriekkel együtt állapították meg az após, a leány, a vő
(Sz. P.), s Sz. P. csakis akkor ment ki a szobából, mikor a szerződésirás kezdetét vette, hogy elmondhassa : „ő
azt az irást nem is látta 4 , „Demecserben sohasem volt 4 ,
s más ily kerülő és jezsuitistikus nyilatkozatokat tehessen ;
de arra nyilatkozataiban nem is reflektál, hogy Nyíregyházán mit beszélt a demecseriekkel az ipa házánál. —
A demecseriek hazamenvén, elmondták a történteket ;
de az otthonvalók nem voltak megelégedve, tehát elmentek Radra, hol Sz. P. lelkész lakik, Sz. P. úrhoz s
előadtak kételyeiket az após, mint harmadik személyáltál irt szerződés hitele iránt s kérték, hogy a lelkész
vagy neje erősítse meg a kötvényt. Sz. P., mint óvatos ember, maga nem tette, hanem a neje altal íratott
egy uj szerződést az ipa által ígért IOOO frtról, hogy
ő maga ismét így szólhasson : „én nem tettem semmit,
nem ígértem semmit 4 . így sem látták azonban az
ügyet biztosnak. Egy mostani híve altal adatott egy
harmadik kötvényt 10 köböl gabonaról a demecseri egyhaznak, magtari alapúi (hogy tudja a körültekintő Sz.
P. úr, mi kellene minden egyhazban; de ha oly bőkezű s vagyonos ember is, ugyan miért nem a
rádi egyház javára teszi e szép alapítvanyokat, hol
vagyonat szerezte, — a hálátlan ?!) ; sőt rádi híve
által a hozzá zarándoklóknak 5—5 frtokat is adat,
melyről a tanúk megvallják, hogy a radi ember kimondta előttük, miszerint ez a tiszteletes úréból megyén, de ő maga nem adja, hanem adatja, hogy elmondhassa: „én nem adtam senkinek semmit. 4 Minden
így történt. Az ügyes, tapintatos küldöttség mindent
kiderített ; a szerződéseket eredetiben kézrekerítette.
Az e. megyei törvényszék belatta, hogy itt a kánonok, kai aljas visszaélés követtetett el; belatta, hogy a
kanonok szerint még a lelkésznőnek is tisztán, feddhetetlenül kell élni, mert különben a lelkész állását a
lelkésznő is tarthatatlanná teheti s beszennyezheti; belatta, hogy a lelkésznő kötvénye a lelkészlakon kelvén,
a lelkész vagyonanak rovására, ez annyi, mint ha azt a
kötvényt a lelkész irta volna; belátta, hogy a lelkészt
és nejét ily esetben külön személyeknek venni nem lehet,
mert a lelkésznő ott kereste a férje javát, a hol a magáét, s mikor a maga személyére szerződött, mint Sz.
P. neje, akkor az Sz. P. vagyonara s az Sz. P. javára
és személyére is szerződött: ennélfogva az egyh. m.
törvényszék a választast megsemmisítette, Sz. P.-t a
választásból kirekesztette s megdorgáltatásra ítélte, a demecseri közbenjárókat pedig valasztói joguktól megfosztotta. Ez mind helyes; de nem elég. Nem ; mert a
XVII. kánon ezt mondja : Jia valamely lelkész fizetéssel
magának helyet koldul . . . . legalább egy év tartamára
saját papi állomásától megfosztatik.4
— Valóban én
nem értem", hogy az elharapózott korteskedések meggátlására, miért nem alkalmazta az e. megyei törvényszék azt a kánont, a melynek alapján ítéletét hozta,
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példa - adásul, szigorú következetességgel. Hanem remélem s várom, hogy az Sz. P. eljárásán felháborodott
közvéleményt s közérzületet a Tiszántúl való egyházkerület f. hó 19-én hozandó igazságosabb és szigorúbb
Ítéletével kielégíti és megnyugtatja.
De mit m o n d o k : ! Sz. P. úr is a kerületre apellalt,
s egész eljárását — mint gyűlésen kívül kifejezte —
az egyh. kerületnek az 1877. tavaszi gyűlésén a h— i
lelkészválasztási ügyben hozott határozatára alapította ;
mely Ítéletnek az éle oda irányul, hogy korteskedhetik
akárki akármely lelkészjelölt s részére € , csak rnaga az
illető lelkészjelölt ne kövessen el kánonellenest. Igaz,
hogy ez az egyh. kerületi végzés sem igazolható a kánonnál ; az is igaz, hogy Sz. P. ezen egyh. kerületi
végzést jobban ismeri, mint a kánont, s maga sem nem
írt, sem nem adott semmit senkinek. Hanem az egyh.
kerület felelete erre a jelen esetben nagyon könnyű ;
mivel a lelkész vagyonából, pénzéből tétetett az igéret
és adatott a pénz, csakhogy nem az ő, de neje keze
által: a lelkész is bűnös mindenesetre, egy lévén a példaszó szerint a ház a kemencével, s egy test egy lélek
lévén a lelkészférj és a lelkészné.
De térjünk csak viszsza a »részéről" és s részére*
értelmezésére, a mire Sz. P. úr támaszkodik. A kik itt
kis körömben ismernek, tudják, hogy én a törvényt s
törvényes felsőbbjeimet tisztelem s e tiszteletnek örömest
adok kifejezést minden lehető alkalommal s tőlem telhetőleg ; ezt nyilvánosan is kimondhatom; de hozzá
kell tennem, hogy e tisztelet sohasem tart vissza attól,
hogy az igazat módjával felfelé is ki ne mondjam s
véleményemet, a hol s a mikor helye és ideje van, az
igazság kereséséért ne nyilvánítsam. — A s részéről*
és ,részére* értelmezésénél is p. azon nézetben vagyok,
hogy igenis, lehet valaki ^részére® a valasztókat capacitálni, akar levélben, akar élőszóval, a mint ez látom,
hogy megy is széltibe-hoszszaba, s bárki »részérőlc< történjék az ajánlat, a capacitátió, előtte szívesen szemet
húnyok; mert nem mindenikünknek vannak országos
érdemei, hogy orszagvilag ismerjen bennünket s ha
valaki bennünket közelről és talan jó oldalról ismer s
szót emel mellettünk és ajánlani mer egy lelkészi allomasra: ugyan ki venné ezt bűnül akárki s részérő'í*,
akárki »részére* vagy javara. De ha vesztegetéssel,
pénzajanlat-, szerződés-, etetés-itatassal s bármi igéretvagy ajanlattal toldatik meg a capacitatió : ezt már én
a kánonok elleni vétségnek nevezem, akárki »részéről",
akarki „részére* történik az igéret, ajanlat, szerződésirás sat.; mert én ezt az idézett XVII. kánon elleni
»fizetéssel koldulásnak*, »erőszakos betolakodásnak*
tartom.
De ha csak a jelöltnek nem engedtetik meg a
törvénytelenség, ellenben az ő »részére 4 akárki is követhet el törvénytelenséget: ezen valasztási törvénymagyarázatnak íme itt egy szomorú példaja a demecseri választásban. Hiszen ily magyarázattal szabad a
vásár; a kinek pénze van, vehet olyan paróchiát, a

milyenhez kedve van, csak az a fő, hogy ne maga
adja a pénzt, hanem egy második, harmadik vagy negyedik ember; hiszen annyi tapintata még Sz. P.-nek
is van, pedig ő nem a legtapintatosabb ember, mint
eljarása mutatja, hogy maga ne tegyen semmit; s íme
lovagol is a „részére* és s részéről* kifejezéseken egyh.
kerületünknek nem épen dicsőségére. — Most felhagyunk a bővebb fejtegetéssel, hagyván a folytatást a
jul. 19-ki egyh. kerületi gyűlésen a demecseri ügyben
hozandó végzés utánra.
Lelkészválasztás történt még Eperjeskén, a hol
egyhangúlag Molnár Miklós választatott meg s meg is
erősíttetett. — Pálcán választatott Czövek János komoréi lelkész, Molnár Mihály ellen, szótöbbséggel ; de a
valasztás meg nem erősíttethetett, mivel a megválasztott még nem nyilatkozott. Feltéve, hogy Czövek a
meghívást el nem fogadja : a törvények s e ker. végzések értelmében még egy alkalom adatik a szabad
választási joggal való élhetésre; azután rendel az
egyh. megye (? !). — A kérdőjelt nagyon meggondolva tettem; mert úgy latom, hogy az emberi
(majd ügyvédit irtam) furfang s kákán csomót kereső, akadékoskodó eljárás az egyházi élet terére is
kezdi betenni a labat s csűr-csavar törvényt, végzést,
mindent s rombolja a törvény iránti tiszteletet, hogy
itt is szemesé legyen a vásár. Azonban az erélyes
elnökségtől s részrehajlatlan egyh. megyei törvényszéktől
elvarja az egyh. megye, hogy a lelkészválasztási törvénynek s ide vonatkozó végzéseknek fognak tudni érvényt és
tiszteletet szerezni. — Meglátjuk, mit tesznek a pálcái,
fegyelmet s törvényt ismerni nem akaró választók féktelenkedő s anarchiára törekvő részével, a mely pedig,
ha pere és baja van — s mennyi volt már egyszermáskor! — csak a törvény oltalma alá és az egyh. m.
törvényszékhez folyamodik.
Olvastatott az esperes évi jelentése, az e. megye
szellemi, erkölcsi, anyagi allapotarói, mely oly mindenre
kiterjedő, oly lelkiismeretes gonddal készült munka,
hogy ha e becses lap tere engedné, érdemes volna
egész terjedelmében a közlésre.
Kiemeljük belőle,
hogy vallas-erkölcsi tekintetben, ha mutatkoznak is ittott hiányok, de az allapot megnyugtató. A tanügy
azonban sok kívánni valót hagy fenn ; mivel az egyh.
megye a sokat emlegetett s elhíresztelt tanfelügyelői
felügyeletben bízva, az egyházi felügyelet sürgetésével
egy idő óta felhagyott; de látván ennek hátrányos
voltát, újra szervezte a körlatogatóságokat s az egyh.
megyei tanügyi szabalyzatot kinyomatja s életbelépteti.
A hanyag tanítókat azonban addig is az esperes szigorúan megdorgálja s kötelmeik teljesítésére utasítja.
Anyagi tekintetben igen örvendetes lendület mutatkozott az ínségesnek mondható egyházi évben. Figyelemreméltó adakozasok történtek : Bogdányban,
Nyir-Bator, Berkesz, Beszterce, Búj, Demecser, Encsencs, Ujfehértó, Gyúlaj, Jákó, Karasz, Nagy-Kálló,

Kis-Léta, Nyíregyháza, Oros, Pátroha, Pazonyban,
Sényőn, Vaján.
A segédgondnoki jelentésből egyéb anyagi peres
ügyeken kivül kiemelendő, hogy buzgó segédgondnokunk
mar elkészíttette azon s Nyilvántartási* könyvet, melyen
oly régóta fáradozik, s melyben fel lesz jegyezve az e.
megyében lévő minden egyháznak minden néven nevezhető vagyona, belsősége, földbirtok, alapítvány, magtár,
épületei, kertjei, malma sat. sat., hogy semmi el ne
veszszen vagy enyészszék, gondatlan kezelés sat. folytán.
A számvevőszék a buzgó és szakértő Szikszai József elnöklete alatt a gyűlést megelőzőleg két napon
at folyvást pénztarvizsgálással foglalkozott s jelentésének főbb tételei e következők :
I. Lukács Ödön esperes egyházkormányzati és
segélypénz címen számolt 842 frt. 18 krról.
II. Litkei-nyugdijalap állasa 289 frt. 56 kr.
III. Egyházmegyei közigazgatási pénztár 7139 frt.
79 V2 kr.
IV. Tűzbiztosítási tőke kötvényen 355 frt. 53 kr.
V. Lelkészi özvegy-arva-gyámpénztár 29,061 frt.
97 kr.
VI. Tanítói özvegy-arva-gyampénztár 9159 frt.
35 kr.
Azon indítvány, hogy az egyh. megyei can. latogatósag minden egyes egyházközségben vizsgálja meg,
vájjon az alapítványi pénzek, magtari vagyon miként
kezeltetnek ? vannak-e szabalyszeru kötvényekkel biztosítva r nincsenek-e felszaporodott adó- és egyéb hátralékok.' sat., elfogadtatott; s miután sok egyházközség
ezen vagyoni ügyek szigorú kezelésének mellőzése, fel
sem vevése miatt, nagy bajokba keveredett: felelősség
alatt utasíttattak a can. latogatóságok a jelentés-tételre
a talalt eredményhez képest.
Indítványoztatvan, miszerint a Tiszántúl való egyh.
kerület az államsegélyből építkezésekre levont 8000 frtot
adja viszsza rendeltetésének, az építkező, szükséggel
küzdő egyhazak, iskolák segélyezésére, szegény lelkészek, tanitók gyamolitásara : az indítvány elfogadtatott
s mint közérdekű tárgy a testvér egyh. megyékkel
közöltetni rendeltetett.
A lelkészi annaticum-fizetés 1881. március 12-től
ujabb jövedelem-felszámítás alapján, igazságosabb kulcs
szerint fog történni.
Az e. megyébe újonnan belépett tanitók az őszi
gyűlésre vizsgára berendeltettek.
Sényőn, K.-Semjénben az allami tanfelügyelőség
altal az iskolák tarthatatlan allapot miatt bezarattak.
Esperes úr mindkét egyhazba kiküldetett, hogy a felekezeti iskola fentarthatásara nézve minden lehetőt tegyen meg.
Szabolcs paplakot akarván építeni, utasíttatott,
hogy a tervrajzot és költségelőirányzatot az elnökséghez terjeszsze be.
Az esperes-valasztásból folyólag többnemű szavazások rendeltettek el, ugyanis : szavazatot kell beadni e.

megyei főjegyzőre, e. megyei egyházi tanácsbiróra, e.
kerületi képviselőre ; ezenkívül e. megyei aljegyzőségre
mint legtöbb szavazatot nyert jelöltek ujabb szavazásra
bocsáttatnak Nagyváty Ferenc, Horváth József, Nagymaté Albert. — Tanügyi bizottsági elnökre a szavazás
szintén elrendeltetett.
Az e. megyének a kerületen való képviselésére,
ha dr. Heiszler József meg nem jelennék, Görömbei
Péter, a legközelebbi e. ker. gyűlésre megválasztatott.
Végül Mirki József elmebeteg tanitó a püspök
úr által a belügyministerium pártfogásába s az országos
gyógyintézetbe való felvételre ajánlandónak nyilváníttatott.
Az e. megye felügyelete alatt levő pénztarakból
kölcsönért folyamodók kérvényei az ellenőri hivatalhoz
véleményezés végett áttétettek.
Voltak még kisebb-nagyobb ügyek a 100 számból álló jegyzőkönyvben, mint a 6000 frton felül levő
Miskolci-alapítvány tisztázása, a rohodi temető ügye stb.
stb. ; de ezeknek elintézése az olvasó közönséget alig
érdekli.
így folyt le a nagy érdeklődéssel várt gyűlés,
izzasztó, kemény munka kö/ben ; de azon örvendetes
eredménynyel, hogy elintézetlenül egy íigydarab, vagy
legkisebb panaszlevél sem maradt, nem úgy, mint régebben, hogy némely akta évről-évre bevándorolt a
gyűlésre s onnan haza elintézetlenül, míg végre vagy
elévült, vagy 5—6 év után intéztetett el; az illet** panaszkodónak vagy perlekedőnek pedig gyűlésről gyűlésre
kellett ügye miatt vándorolni. — Hogy most mindenek
szép renddel elintéztettek, azért az erélyes, kitartó s
buzgó elnökséget illeti az elismerés.
Görömbei Péter

RÉGISÉGEK.
A hugenotta zsoltárkönyv eredete.
— Ajánlva Kálmán Farkas úrnak. —

A francia reformátusok eleinte az isteni tisztelet
alkalmával néhány évig nem énekeltek.
A francia ref. egyházak első liturgiájában (melyet
Farel készített s adott ki 1533), semmiféle énekről nem
tétetik említés. Ez a németországi reformátiónak oly
hathatós segédeszköze tehát eleinte teljesen hiányzott
a francia reformátusoknál. Az első lutheránus gyűjtemény 1524-ből való.
Nem sokára azonban a francia nyelvű evangelikus
poéták is kezdték fordítgatni a zsoltárokat. — Mar
1531-ben néhány ilyen fordítás betiltatott Párisban. Egy
példány sem található belőlök. — Henri Bordier, a
hugenotta dalköltő gyűjtött Össze e korból nehany szellemdús éneket, 1532—1533- A zsoltárokat tartalmazó
ismeretes legrégibb gyűjtemény, Uj Karácsony cím alatt,
56*

Neuchatelben jelent meg i533'b-n. I537"ben Kálvin
és Farel egy emlékiratot nyújtottak be a genevai tanácshoz, melyben hathatósan ajánlották, hogy a cultusba
vetessék föl a zsoltárok éneklése. Kellett hát mar ekkor,
itt-ott, zsoltárkönyvnek létezni, legalább fordítási kísérleteknek, különben nem volna érthető a reformátorok
emlékirata.
Végre 1533-ban a Margueretei Miroirban megjelent a VI. zsoltár, mint Marót első kísérlete. A zsoltárok lefordításának eszméje valószínűleg akkor fogamzott
meg Marotban, midőn egy reform, összejövetel alkalmával egy nagyon tökéletlen fordítást hallott énekelni.
Dolgozgatott lassanként; 1539-ben már lefordított 30
zsoltárt s kéziratát több udvari személylyel közölvén,
ismertekké lettek és divatba jöttek azok. Szabadon énekeltettek a király környezetében. V. Károly még meg is
jutalmazá a szerzőt s mintegy kiváltsággal kinyomattatott Párisban 1541-ben, vagyis 1542. január felé (uj
styl). — E zsoltárok megjelenésével Marót életét tette
kockára s csakhamar menekült Párisból.
Ezt a Marot-féle kiadást megelőzte egy zsoltárkönyv Strassburgban 1539-ben, mely 18 zsoltárból és
három énekből áll. Es ebben a kötetben már benne
volt Marotnak 12 zsoltára. Miként kerülhetett az három
évvel előbb Strassburgba, mint az megjelent Parisban ?
A zsoltárkönyv ezen első kiadása Kálvinnak köszönhető.
Az első lépés meg volt téve. 1541-ben egy
másik kiadás jelent meg Anversben ; tartalmaz 45 fordítást, 40 zsoltárt.
A harmadik megjelent Strassburgban 1542-ben ;
40 fordítás és 38 zsoltár.
A negyedik Parisban 1542-ben; ez a Marot-féle
kiadás ; 30 fordított zsoltár.
Az ötödik Genuában 1542. közepe táján; 35 zsoltár : 30 Marottói, 5 Kálvintól.
A hatodik Genuában 1543-ban; 49 zsoltár.
A hetedik Strassburgban 1542 ben ; 48 zsoltár.
Kálvin nagy tevékenységet fejtett ki a zsoltárkönyv
létrehozásánál; kiadásról kiadásra változtatta, módosította, míg végre is egészszé alkotta.
1
539 és 1545 között még több kiadások is jelentek meg, melyekről sokaságuk miatt nem lehet részletesen szólani. Nagy volt a szükséglet. Végre 1550ben megjelent egy kiadás Parisban, mely mind a 150
zsoltárt magában foglalta Marottói és más szerzőktől.
A hugenották azonban nem minden megjelent
fordítást fogadtak el véglegesen. Bézanak jutott a feladat, hogy az udvari poéta altal megkezdett munkát
bevégezze. Egyszer Kálvin Béza asztalan talalt egy
francia versfélét, olvasni kezdi s latja, hogy az a 16-ik
zsoltár. Elviszi magával, elolvastatja kollégáival s megkéri Bézat, hogy ő egészítse ki a Marot-féle zsoltárt.
I55i-ben már készen volt 34. - 1554-ben megjelent
83 zsoltár (49 Marottói, 34 Bézatól). 1555-ben már uj
kiadas eszközöltetett 89 zsoltárból, és 1558-ban 90.
Végre'a legelső teljes kiadás megjelent Genuaban

1562-ben, Antoine Davodeau és Lucas de Morsiére
nyomdájában.
Megkészült tehát a hugenotta zsoltárkönyv épen
abban az esztendőben, melyben a vallási harcok megkezdődtek Franciaországban.
Ez a Marót- és Béza-íéle, Kálvin felügyelete és
vezetése alatt készült és kiadott nagy mű teljes elkészülése 23 évig tartott, azaz az első zsoltárfordítási kísérlettől, 1539-1562.
Ez a mű részint népies és költői kidolgozásával,
részint csakhamar szépen kifejlődött dallamaival és harmoniájával nagy tisztességet szerzett mind a protestántismusnak, mind Franciaországnak.
L' Alliance Liberale után
Iletesy Victor,
lelkész.

I RODALOM.
Eszmék, adatok, adomák gr. Széchenyi I. naplóiból. Összeállítottá Zichy Antal. Budapest, Franklintársulat. 1880. 8.-r, 78 lap. Széchenyi arcképével és
néhány autografjával. Ara 60 kr. - - A magyar tudományos Akadémia tudvalevőleg elhatározta Széchenyi
naplóinak kiadását s azoknak sajtó ala rendezésével
Zichyt bizta meg. Már az előttünk fekvő szemelvények
is alkalmasok arra, hogy azok altal Széchenyi lelkébe
mintegy bepillantsunk. Mennyivel könnyebben és alaposabban tehetjük majd ezt rendszeresen összeállított
naplói nyomán ! Telve vannak azok komoly maximakkal, szikrázó ötletekkel, tréfás bonmot-kal. A ki még
eddig nem tudta, ezekből megtanulhatja, hogy Széchenyi
mily rajongó hazafi, mily vallásos és mélyen érző ember, mily óriás latkörü phiiosoph volt. S midőn komoly
és tréfás reflexiói megismertetik velünk és mintegy
szemünk elé állítják az ő egyéniségét: egyszersmind
megtanítanak bennünket arra, hogy miként éljünk, miféle vezérelvek szerint cselekedjünk, ha a társadalomnak
és hazánknak hasznos tagjai akarunk lenni. Aki a Zichy
altal most közrebocsátott szemelvényeket olvassa és
gondolkozik felettük : bizonyara türelmetlenül fogja várni
a legnagyobb magyar naplóinak megjelenését.
A magyar magánjog mai érvényében különös tekintettel a gyakorlat igényeire. Irta Zlinszky Imre. Negyedik füzet. Budapest, Franklin-társulat. 1880. Ara
mind a négy füzetnek 6 frt. — A jelen füzettel e nagybecsű és hézagpótló munka be van fejezve. Ami különösen becsessé teszi Zlinszky magánjogát, az, hogy az
ujabb jogfejlésre fekteti a fősúlyt s ebben messze felülmúlja Wenzelnek különben szintén kitűnő, jogirodalmunkban páratlan, de főképen a régi jogot targyazó
kézi könyvét. Zlinszky magánjoga, ezen tulajdonságánál
fo gva hivatva van némileg betölteni azt a hézagot,
ami az oly rég óta óhajtott magánjogi codex helyén
tátong. Előnyéül szolgai a munkának, hogy nagy for-

rástanulmánynyal van az irva s hogy előadása világos,
rendszere könnyen áttekinthető. Minden során meglátszik, hogy azt egy értelmes, sokat olvasott és — amit
különösen ki kell emelnünk — egy, a gyakorlati jogélet
minden jelenségét alaposan ismerő jogász irta. Van aztan még Zlinszky magánjogának egy olyan előnye,
amit a jogász közönség különösen méltányolni fog s ez
abban áll, hogy folytonosan összehasonlításokat tesz a
magyar és a külföldi jogintézmények között. Az összehasonlító rendszer minden tudományban kezd mar lassankint érvényesülni. A magyar jogtudomány is csak
ezen rendszer alkalmazásaval indulhat igazi fejlődésnek.
Zlinszky elévülhetetlen érdemeket szerzett magának a
magyar jogtudomány körül, midőn ama rendszernek
hazánkban utat tört kézi könyvében. Eddig is kiváló
jogásznak ismertük őt, ezentúl azonban jogirodalmunkban vezérszerepet kell játszania. Képesiti őt erre elméleti és gyakorlati ismeretein kívül főképen az, hogy a
modern jogfejlés egyedüli helyes és eredményre vezető
irányát fölismerve, jelen munkájával annak szolgalatába
állott.
Két zenészeti munka jelent meg közelébb, u. m :
Polijhymma. Egy- és többszólamú énekek gyűjteménye,
középtanodák, magánintézetek számára, különös tekintettel a polgári iskolákra szerkeszték és Békey Imre
urnák ajánlják Goll j., Bellovics I., Vajdafy B., Halász
Gy. és Erney J., fővárosi polg. iskolai énektanárok.
Hat füzetben. 5-dik kiadás. Ára 4 írt 40 kr.
Eneklan,
középtanodák és magánintézetek számára, különös tekintettel a polg. iskolákra szerzék és Csengery Antal
urnák ajánlják ugyanazok. Hat füzetben. 3-dik kiadás.
Ara a frt 40 kr. Mind a két munka kapható Goll Jánosnál a VI. keriiletbeli polg. fiúiskolában vagy Kókay
Lajos könyvkereskedésében.

KÜLÖNFÉLÉK.
* Személyi hír. A gordisai ref. gyülekezet, —
mint nekünk írják — Bajó Károlyt, a felső-baranyai egy"
házmegye kitűnő főjegyzőjét egyhangúlag lelkészeül valasztá. A megválasztott lelkész hivatalát mar el is fog- lalta. Örvendetes jelenség, hogy papválasztások alkalmával a nép kezd immái a lelkészek sorában széttekinteni, s hogy — amint ezt Bajó megválasztatása igazolja —
a valódi érdemet keresi és kívánja megjutalmazni.
* Ballagi Aladár, lapunk munkatársa, néhány hónap óta Olaszországban utazván, Rómában természetesen elment a papahoz is. Minthogy a beszélgetést,
mely e latogatás alkalmával a papa és Ballagi közt
folyt, a lapok hibásan és hiányosan közlötték: azon
viszonynál fogva, melyben Ballagi lapunkhoz áll, mintegy tartozunk neki azzal, hogy a lapok téves közle
ményeit helyreigazítsuk, közölvén egyik magánlevelének
ama beszélgetésre vonatkozó részét. A discursus fran-

ciául folyt. Zichy körülbelül ezen szavakkal mutatta be
Ballagit a pápának: „Ballagi Aladar Budapestről, több
történeti munka szerzője; atyja Magyarország egyik
celebritása; ma el fog utazni, azért eljött, hogy kikérje
szentséged áldását a maga és családja számára.* Erre a
papa Ballagi felé fordulva azt kérdé tőle, hogy mikor
érkezett Rómába? Két hete — volt a felelet. ,Ez igen
kevés idő arra — szólt a papa, — hogy Rómát megismerje ; s ma már elutazik? 4 ,Igen — felelt Ballagi;
de nem most voltam utoljára az örökvárosban.* „Jól
van ! — végzé a pápa ; én atyai áldásomat adom önre
s ha hazaérkezik, mondja meg atyjának és családjának,
hogy áldásomat vette ön az ő részökre is. Légy áldva,
fiam!* „De váljon jó katholikus család-e ez?* — e kérdéssel fordult Zichyhez, mire azonban feleletet nem kapott. A kihallgatás alatt Ballagi természetesen eleget
tett mindazon szertartásos formaságoknak, a melyek a
kúriánál dívnak s a melyeknek mindenki, legyen bár
protestans, zsidó vagy katholikus, tartozik magát alavetni, ha a pápát színről szilire látni akarja s vele beszélni óhajt.
Értesítés az aszódi ev. gymnasium segélyezése érdekében. Ií lap 25-ik számában indítványoztam, hogy 20
pestm. ev. lelkész 50 frtjaval gyűjtsön f. é. reformatió
ünnepéig egy 1000 frtos alapítvanyt az aszódi ev. gymnasium részére. A húszak e szövetségének megalakítasához az indítványozón kivül ez ideig hozzájárultak :
Sárkány Sámuel pilisi lelkész és érdemült főesperes;
Moravcsik Mihály aszódi lelkész ; Endreffy János domonyi
lelkész és körlelkész ; Melcer Gyula acsai lelkész és
esp. aljegyző. Láng Adolf] pestm. ev. alesperes.
* A pápai ref. egyház körébő 1 egy felszólalást
vettünk, melyet tárgyának fontosságánál és közérdekűségénél fogva közlünk ugyan, de a felelősséget azért
természetesen a beküldőre hárítjuk. A kérdéses felszólalás így hangzik: A pápai ref. egyház, — melynek a
folyó század elejéig magának volt középtanodája és a
kor igényeinek megfelelő felsőbb iskolája, mely a távolabbi és közelebbi múltban sok anyagi rázkódásokon
ment keresztül, — m o s t valóban a belső felbomlás szélén,
sőt majdnem a lejtőjén áll. Kell-e ennek igazolására
nyomósabb adat, mint azon körülmény, hogy a névleg
ugyan 34, de igazán csak 18 tagból álló presbyteriuma
nem tudja számadásra birni pénztárnokát és gondnokát,
mivelhogy a pénztárnok pénztári kezelésébe a gondnok is befolyván, sajátkép ennek kell szamolnia. 1876ban épült az egyháznak uj iskolai épülete ; azonban
sem erről, sem az 1877, 1878 és 1879 évekről nincs
mostanáig az egyháznak bemutatott és átvizsgált számadása. P^ mulasztás följelentetett az egyházmegyének
többször is, legutóbb a folyó évi tavaszi gyűlésen. Az
egyházmegye elrendelte, hogy junius i-ig az elmaradt
négyrendű számadás az egyház elöljárósága előtt bemutattassék. E határidő is elmúlt, és m 'g sincs számadás. Persze, az egyház gondnoka egyúttal egyházmegyei segédgondnok is : önmaga ellen talán csak nem

gyakorolhat fegyelmi eljárást ? Az egyház elöljárói pedig oly birkatiirelműek, hogy azoktól várni nem is
lehet, miszerint még követeljék is gondnokuktól a számadást, a mi pedig egy egyszerű falusi egyháznál sem
maradhat el és nem is marad el sohasem. Az elöljárók inkább nem mennek az előljárósági gyűlésbe sem,
ami különben is csak négy hónapban egyszer van
tartva, nehogy ott pirulniok kelljen tehetetlenségük
vagy épen gyávaságuk felett. Ilyen körülmények között szét kell mállanunk. ^ ^ f r f c i t ^ c • (} &

* A »Vasárnap* címen megjelenendő vallásos erkölcsi irányú olcsó prot. néplapból, — mint értesülünk —
a pesti ev. egyházmegye buzgó lelkészei 500 példánynak elterjesztését vállalták magukra. Ha a többi prot.
egyházmegyék lelkészei is így karolják fel a prot.
néplap ügyét: akkor az anyagilag biztosíttatván, népünk
vallásos erkölcsi életére esetleg áldásosán fog befolyhatni. A szerkesztő és kiadó kéri az ügy iránt érdeklődőket, hogy az általuk elterjeszthető példányok száma
felől értesítsék őt augusztus elejéig.

XIII. Leónak egy bonmotja. Mikor a jelenlegi pápa
még nuntius volt Brüsselben, egy napon egy lakomán
együtt volt jelen X. marquissal, kit roppant szabadszellemünek ismert mindenki, s ki előtt nem volt semmi
sem szent. A lakoma végén a marquis Pecci nuntiushoz (a mostani pápához) közeledett s egy szelencét
mutatott neki, melynek elefántcsont fedőjére egy teljesen
* Értesítés a nagykőrösi dunamelléki ref. egyház- mezítelen Venus volt festve. A monsignore a szelencét
kerületi tanítóképző intézetben tartott elemi tanitóképe- figyelmesen megnézte s egész nyugodtan mondá : »Igen
sítő vizsgálatokról. Tanintézetünkben az elemi tanítóké- szép, igen szép, ugy-e bár a marquisnénak arcképe?*
pesítő vizsgálatok a ft. dunamelléki ref. egyházkerületi
* Orosz hivők nem régiben a következő, megletanitóképesítő bizottság előtt, nt. Filó Lajos úr elnökhetősen okadatolt jámbor óhajtásukat intézték a szent
lete alatt folyó évi junius hó 24-étől julius 2-áig bezázsinathoz : alázatosan kérelmezik, hogy az uj püspök
rólag tartattak meg. A vizsgálat engedélyezéseért 39-en
minél ritkábban szentelhessen cselédeket s obsitos katoküldtek be f o l y a m o d v á n y u k a t , ezek közül elutasíttatott
nákat szerpapokká, s hogy oly egyének, kik sem írni
1, visszalépett 1, és így a vizsgálaton megjelent 37 ;
sem olvasni nem tudnak, pópákká ne lehessenek; tokik közül 24 itt helyben végezte egy vagy több évvel
vábbá, hogy a püspök az egyházi szolgákat legalább
ezelőtt a tanítóképző intézeti tanfolyamot, 13 máshonaz istenitisztelet alatt ne bántalmazza; hogy főpásztori
nan j ö t t ; vallásra nézve közülök 32 reformált, 3 ág.
látogatásakor a postamestereket és póstakocsisokat ne
hitvallású, 2 róm. katholikus. A jelöltek, a kik a törverje, ha hegyes vidéken lassan hajtanak ; hogy többet
vényen alapuló rendszabályaink értelmében mindnyájan
gondoljon az egyházi ügyekkel, mint az ünnepi lakmálegalabb egy évet tanítással töltöttek, előzőleg Írásrozásokkal, melyek az egyházmegyének sok pénzébe
beli vizsgálatot tettek ; ezután vizsgálat alá vétettek:
kerülnek ; végre, hogy a püspök kísérete tisztességesen
a vallástudományból , neveléstudományi tárgyakból ,
viselje magát, s ne igya le magát a sárgafóldig. De
gyakorlati tanításból, magyar nyelvből, német nyelvből,
csak fura szentek lehetnek is azok az orosz pópák!
földiratból, általános és hazai történelemből, alkotmány* Zsidó esküminta a mult századból. Nyitratanból, számtanból, mértanból, természettudományokból,
megyei Negyed község 1796-iki jegyzőkönyvében egy
gazdaság-és kertészettanból, ének-és zenetanból, rajzolás
zsidó esküminta van följegyezve, mely a következőleg
és szépírásból, testgyakorlásból. A vizsgálatok eredménye |
hangzik: I. Kalapját a zsidó feltegye, 2. felálljon, 3.
következő: képesíttetett 27 tanitó: még pedig kitűnően
a zsidó bibliára tegye két ujját, 4. az udvarra kimenjen,
5 ; jelesen 3 ; jó osztályzattal 11 ; elégségesen 8 ; elég- napkeletre álljon s úgy mondja : Én N. N. eszküszöm
telen készültség miatt újra készülésre utasíttatott 10 az egy Elohimra, a ki ha azon dolognak legkisebb el"
tanitó. Magyar Antal, igazgató.
tagadásában részes leszek, a miről megkérdeztetem, azt
* A vasárnap megszentelése. Örömmel kezdjük igazán meg nem vallom, hogy tudniillik (itt a miért
tapasztalni, hogy lassanként e cím alatt állandó rovatot szükséges esküdni, mondja el): ugyanazokat a csapásokat
kell nyitni lapunkban. Igy legújabban a következők bocsássa é n r á m , melyeket bocsátott az Egyptombeliekre,
jutottak tudomásunkra: Budapesti tekintélyes kereske- tomporom rothadjon ki, nyelvem ingemhez ragadjon,
dők : Kollarits J. és fia, Altér és Kiss, Leonhard, Ha- mindenféle testi dögös nyavalyáktól környül vétessem,
ris, Zeilinger, Tottis és Kren, Ádám és Éberling, Joel lelkem soha a Patriarchak boldogságában ne részesüljön
és fiai, Mössmer, Kunz és Mössmer (nevök érdemes a az Elohim, vagy Jehova engem így átkozzon, így biin
feljegyeztetésre), aláírási ivet köröztetnek a többi keres- tessen meg és soha se legyen kegyelmes, ha most a
kedők közt, hogy boltjaikat közmegegyezés folytán bírák előtt másodszor is igazat nem mondok stb.
ezentúl vasár- és ünnepnapokon zarva tartják. Eddigelé
* Helyreigazítás. E lapok 26. számában közlött
35 cég irta ala a csatlakozási nyilatkozatot. A kecskecikkemben a következő nyomdai hibák igazítandók ki :
méti pénzintézetek is, mind a három, beszüntették a A 829-ik lapon, a 2-ik mondatból kimaradt, hogy a lelvasárnapi munkát.
készi hivatal céljai „a vétkek ostorozásaban, az oly sok* Tanitóegyleti gyűlések. A biharmegyi
ref. tanitóegylet körösvölgyi köre jul. 14-én a mezőtelegdi ref.
iskola helyiségében értekezletet fog tartani. — A nagybányai ref. egyházmegye tanitóegylete f. hó 3-án gyűlést
tartott, mely a tanitóegyletek szövetségére vonatkozó
Rill-féle ismeretes indítványt magáévá tette.

szor s minden rendű- és rangúak által felejtett családi,
polgári, egyházi, hon iránti kötelességekre emlékeztetésben* is határozódnak. — Ugyanazon lap r-ső kikezdésének 4-ik pontjában hibásan áll: fogatlan fogakkal (fogatlan fogasnak olvasandó), lábatlan lábakkal (lábatlan
lábasnak olvasandó). A kép azon korból van véve, midőn a 3 éves papmaras/.tás vagy nem marasztásból
folyó gyakori változások miatt, megunván az egyházak
a lelkészek bútorai szállításának terhét, tehetségűk mértéke szerint a legszükségesebb s nélkülözhetlenebb darabokat, (mint ágy, asztal, szék, ruha-szekrény, könyvtar, a konyhában éléstár, élelemtartó, fogas, rakpolcok,
sőt főzőedények, mint fazék, serpenyő vagy akkori néven
lábas sat.) megcsináltatták, megszerzették a szegény lel
készek kényelmére. Azonban mint mindent, úgy ezen
targyakat is, az időnek vas foga megrongálván, történt,
hogy az újonnan érkező lelkész következőkép hangzó
leltárral találkozott: Van 1 darab fogatlan fogas = foghiányos, fogasul alkalmazandó, foghelyűi kifurkált deszkadarab. Vau ciny karatlan karszék =- karjatört szék.
Van eijg lábatlan lábas = lábatört serpenyő. — A
830-ik 1 apon a 3 ^
pontban gizes-gazas fűzfa helyett
„gines - gáncs = girbe-gurba, görcsös* tüzelőfa értendő. A 4-ik pontban pedig e szó: „a végrehajtók
végrehajtanak* igy olvasandó : a végrehajtók jégre hajtauah — tönkre juttatnak. Ezen szólamot az ujabb
időkben a nép naivitása talalta ki. S nagyon jó ezen
éle, mert valóban a végrehajtók altal vagyonukból kihirdetett, kipusztított honpolgárok törékeny jéghez hasonló, el merüléssel fenyegető állapotra jutnak. — A
831-ik lapon a 2-dik kikezdés 2-ik pontjában „3 pár ló*
hibásan áll 3 igas = teherhordásra, földmivelésre szánt
ló helyett. Mit csinálna az Istenért, 3 par lóval, mit é •
honnan adna tápszert 6 lónak a szegény kálvinista pap ! ?
Három ló is felemészti kocsissal együtt a 600 forintos
díj-minimumot. Edes Ábrahám.

ADAKOZASOK.
Az országos prot. árvaház részére: Molnár
Sámuel v.-ládányi ref. leik. 8 frt 27 krt (a következő
levél kíséretében : Folyó év jun. 27-én K -Kálnán, a
mult év jul. 9-én elhunyt Kulifay László lelkész síremlékének leleplezési ünnepélye tartatván, hogy még
inkább emléke^t^sebl^^^g^i^i a napot, felszólaltam a
pesti prot. árvák segélyezése tárgyában, kérvén a jelenvoltakat, hogy adakozzanak szegény árvák számára,
tudván, hogy a tiszta szívű adakozót szereti az ur, és
idvezitőnk a Jézus olyba veszi, a ki a kicsinyekkel jót
teszen, mintha ő vele tenne jót. Szavaim nem is hangzottak el a pusztában, mert az árvák iránt hőn érző
szívek 8 frt 27 krt tettek a szeretet oltárára, hogy vele
legalább egy árva könnyet törülhessenek le.) — Körméndy
Sándor hedrahelyi ref. leik. és b.-somogyi esperes az
árvaházi zárvizsga alkalmával örömének kifejezéseül egy
magyar állami jótékony célú sorsjegyet (2599. sor. 99.
sz.) adományozott, mely azonban a f. évi jun. 24-én
tartott húzás alkalmával nem sorsoltatott ki. Szutter
Károly bikácsi ev. leik. 6 frtot, mint a sajóvidéki evpapi kör évi járulékát.
Szerk.

X V I I I . kimutatás az orsovai egyesült prot. fiókegyház javára tett adakozásokról 1880. évi január hó
i-étől junius hó utolsóig. A coburgi Gusztáv Adolf
egylettől 58 frt 32 kr. A XVII. előbbi kimutatás szerint
8625 írt 4 kr. Mindössze 8683 frt 36 kr. Orsován,
1880. évi julius hó i-én. Brand Károly, felügyelő. Schőner
Frigyes, pénztárnok.

Pályázat tanári állomásra.
A c s u r g ó i ev. ref. 6. oszt. g y m n á s i u m b a n e g y tanári állomás b e t ö l t e n d ő levén, k ö t e l e s s é g e
lesz a választandó t a n á r n a k tanítani, mint a III. osztály f ő n ö k é n e k : Latin nyelvet a III. és IV-ik
o s z t á l y b a n ; T ö r t é n e l m e t : a IV., V. és Vl-ik o s z t á l y b a n ; F ö l d r a j z o t : a IV-ik o s z t á l y b a n ;
Vallást:
a Ill ik s IV-ik osztályban.
J ö v e d e l m e lesz évi 6 0 0 o. é. forint és szabad l a k á s ; e g y hold föld, fele részben szántó,
íele részben rét, esetleg lakás és földek helyett évi 100 frt. k é s z p é n z ; kész fizetése 5 é v e n k é n t
50 forinttal javittatik, míg az összeg 8 0 0 frtra emelkedik.
3 év alatt oklevelet szerezni köteles.
A tanári nyugdíj-intézetnek kötelezett tagja.
P r ó b a é v : 2.
A pályázati o k m á n y o k , u m.: érettségi s iskolai bizonyítvány, keresztelési a n y a k ö n y v i kivonat, előélet, szolgálati s erkölcsi igazolvány, egészségi állapotot tanúsító járási, illetőleg városi
orvosi bizonyítvány alulírotthoz f. évi a u g u s t u s 7-ig b e k ü l d e n d ő k .
Kelt H e d r a h e l y t , (u. p. Kadarkút), 1880. julius hó 7-én.

Körmendy
esperes.

Sándor,
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A békés-csabai (Békésmegye) nőképző-társulat polgári leányiskolájánál a természettudományi tanszék betöltésére pályázat nyittatik.
Feltételek: Polgári iskolai vagy középiskolai tanításra képesítő oklevél. Előnyben részesülnek, a kik a leánynevelés terén már működtek A fizetés 9 0 0 frt. ; kilátásba helyeztetik ezen összegnek 1200 írtra emelése.
A pályázati kérvények 1880. aug. i-jéig alulírotthoz küldendők.
B.-Csaba, 1880. julius 4.

Zsilinszky

Mihály,

a nőképző-társulat elnöke.

A csaüóköz-somorjai ág. hitv. ev. egyház
elemi iskolájánál betöltendő egyik tanítói állomásra, melylyel a mindkét nembeli 4., 5. és 6. osztály,
esetleg i., 2. és 3. osztály tanítása van összekötve, pályázat hirdettetik. J a v a d a l m a k : 500 frt készpénz,
6 öl lágyfa a tanítói laknak, 4 öl az iskola fűtésére, szabad lakás, ezen kivül a szokott temetési és
esküvési stólailletékek. — F e l t é t e l e k : képezdei képesítés, kellő gyakorlottság az orgonálásban és
énekvezetésben, a magyar és német nyelvben való tökéletes jártasság, 26 tanóra hetenként; az
orgonálást a gyülekezet két tanítója e g y m á s t hétről-hétre felváltva végzi; a tanitó részéről helyváltoztatás esetén 2 havi felmondási határidő köttetik ki.
A pályázók kellően felszerelt folyamodványaikat alulirt elnökségre címezve f évi augustus
hó 10-ik napjáig küldjék be.
Csallóköz-Somorján, 1880. julius hó 6-án.
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Az egyházközségi

elnökség.

A k é s m á r k i ev. népiskola V. és Vl-ík leányosztályában a megürült tanszék a jövő iskolai évben egy evang. tanitó vagy tanítónő által lesz betöltendő.
Kívántatik : tanképességi bizonyítvány, a német és magyar nyelvnek tökéletes ismerete,
a tanítónőtől különösen képesítés a női munkák tanítására. Idegen nyelvek ismerete, rajz, ének és
zenében való jártasság, egyenlő viszonyok között előnyül szolgál.
Tanítási nyelv : a német. Személyes b e m u t a t á s kívánatos.
Fizetés: 382 frt. rendes évi fizetés; minden késmárki tanítványtól 5 frt, minden idegentől 10 frtnyi tandíj; 44 k. m. fa a házhoz szállítva; 4 — 8 hectoliter á r p a stb.
Pályázók kellően fölszerelt folyamodványaikat legkésőbb 1880. augusztus hó 5-ig legyenek
szívesek alulírotthoz beküldeni..
Késmárk, 1880. julius hó i-én.
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Pa ger Húgé),
egyh. s iskolai felügyelő.

ZAT.
A kecskeméti reform, főgymnásiumban pályázat hirdettetik
egy rendes tanári állásra, melylyel a m a g y a r és német nyelv tanítása a közép —
osztályokban is, van összekötve. T a n á r i oklevéllel birók előnyben részesülnek, a
pedig két év alatt tartoznak oklevelet szerezni. Fizetés elsőbb esetben ezer forint
esetben pedig az oklevél elnyeréseig nyolc száz frt. — Pályázat határideje f. é v i

ideig a pályázatok a reform, l e l k é s z i h i v a t a l h o z küldendők.
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: H>x. Z B a . l l a , g - Í M ó r .

esetleg alsóbb —
nem képesítettek
osztr. ért., utóbbi
j u l i u s 25., mely
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PROTKSTÁNS
El őfizetési dij :

SZERKESZTOés

Hirdetések dija:

házhozhordással s viílékre postai küldéssel
félévre 4 frt' 50 kr.,
'
egész
'
évre
'
9 frt. Előfizethetni minden 5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.
kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban.

Helyben
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s z o l g - ó i l l i a . Í T J . n k : _

Előfizetési felhívás

„PROTESTÁNS EGYHÁZI és ISKOLAI LAP"
1880-dik évi, h u s z o n h a r m a d i k , 2-ik félévi f o l y a m á r a .
E l ő f i z e t é s i c L i j : E g é s z é v r e 9 forint, félévre 4 forint 5 0 kr., n e g y e d é v r e 2 forint 2 5
Az előfizetési p é n z e k e t l a p u n k k i a d ó h i v a t a l á b a (Mária-utca io-ik szám alatt) k é r j ü k küldeni.
Laptulajdonos és felelős szerkesztő

kr.

Dr. Ballagi Mór.
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Gymnásiumaink és a német nyelv.

kérdésre

hogy
C s a k nagy b a j az, ha csupa
után indulva,

hallom-mondom

Ítéletet m o n d a n i vállalkozunk vala-

mely testület oly h a t á r o z a t a felett, m e l y n e k
teljes

tartalmát,
A

lapok

közzétett

sem motívumait
első

azon

felszólalásai

hírre t ö r t é n t e k ,

hitvallású

egyházkerületek

bizottsága

szavazattöbbséggel

hozta,

^Hon*-ban
>;>a

helvét
tanügyi

E
a

helyeslő,

mint

a rosszaló

de

minthogy

félrevezette ú g y

felszólalókat.

Ugy

j á r t a k vele, mint mikor valaki azt olvasván, h o g y
K o v á c s József e g y

szegény asszonynak az o r r á t

e l v á g t a — ha nem tudja, ki és mi
József és h o g y miért v á g t a
bizonyára valami criminális

Kovács

el az assztmy orrát,
t e t t r e g'Jklol,

pedig

j ó t é k o n y műtétről van a szó.
Az

igazsághoz

gyűlési Értesítő *

közelebb

tudósítása,

is

kivétetik

az

volt,

rendes

tan-

p a e d a g o g i a i szempontból,
növendékek

könnyítve

legyen,

ezentúl is annyi
más

a

rendes

hogy

túlterhelteté-

a z o n b a n e tan-

t a n ó r a szenteltetik,

tantárgynak rendes

fogja azt tanítani és p e d i g úgy,

a

tanár;

h o g y a tanulási

ó r á k o n kívül társalgási ó r á k is r e n d e z t e t n e k . c

határozatot

tudósításban
a

ezzel

a
hogy

ezentúl n e m veszi

történt tényt csak feliben közli,

sén

megállapodása

nyelv

a gyengébb tehetségű
tárgynak

azon

valótlanság,

tárgyak sorából

mennyi

b e a g y m n á s i u m r e n d e s t a n t á r g y a i közé.* —
nincs

német

nem ismerjük.

egyetemes

h o g y a n é m e t nyelvet

sem

vonatkozó

a tényt

telje-

s e b b e n közli, a m o t í v u m o t

E tudósítás

is

elég híven

érinti,

és

be

nem látni,

hogy

ezt

mikor

olvasva,

azonkívül,
lehetetlen

e g y testűlet,

hogy

melynek

országosan

s z e g é n y s é g é n é l csak t u d o m á n y s z e r e t e t e

ismert

nagyobb,

intézeteire oly p é n z á l d o z a t o t ró, minőt az érintett
megállapodás
arra
hogy

keresztülvitele

bizonyára

nem

költekezésének

ellenkezőleg,

mert

azért

tesz

láttatja
csak

szükségessé,

határozta

el

magát,

ne legyen,

hanem

ez uton

reméli sikert

a r a t h a t n i ; holott az e d d i g k ö v e t e t t rendszer mellett, mely a gymnasiális tanulót k ü l ö n b s é g nélkül

járt : az
mely

^Ország-

szerint

az öt

superintendentia e g y e t e m e s tanügyi bizottságának

n é g y nyelv t a n u l á s á r a kötelezte, utoljára az eredmény rendszerint az volt, h o g y e g y e t sem t u d o t t
az megtanulni.

Előttünk, kik a tanácskozásban részt vettünk, egy lélektani alapokra fektetett tanterv
volt, mely midőn a gymnásiumi tanítás körét és
terjedelmét a gymnásiumnak tudományosan megállapított céljához és feladatához képest szabja meg,
folytonos tekintettel akart lenni arra, hogy a
növendékek túl ne terheltessenek, hogy a leckehallgatás mellett idejük és kedvük maradjon tanulni, és a tanultat gondolkodás és feldolgozás
által lelki sajátjukká tenni. E r r e való tekintetből a tanterv a gymnásiumi t a n a n y a g o t 8 helyett
9 évre kivánja beosztani, és különösen azon tant á r g y a k r a fekteti a fősúlyt, melyek a szellem
több oldalú fejlesztésére legalkalmasabbak, minők a nemzeti nyelv és irodalom, a klassikai
nyelvek, a mathesis s az erre alapított természettudomány.
A t a n a n y a g e megszorítása által azt a k a r j a
elérni a tanterv, hogy növendékeink mindenekelőtt tanulni tanuljanak, hogy a mely mértékben
lelki tehetségeik fejlődnek, azonképen k é p e s í tessenek önerejükön való tanulmányozásra, s kevés, de alaposan tanított t u d o m á n y sikeres elsajátítása által kedvet nyerjenek önálló értelmi
munkálkodásra.
E nézetből folyólag mentül j o b b a n be a k a r j a
valaki előttünk bizonyítani, hogy országos viszonyainknál fogva a német nyelv tanulása reánk
nézve életszükség, annál inkább megerősödik
bennünk didacticai tekintetekből az a d a t o k r a
épült komoly meggyőződés, hogy nem kell e
nyelvet a kötelezett t a n t á r g y a k közé sorozni.
Mert nem az a gymnásium feladata, hogy
abban a növendék az életre szükséges ismeretek
játszva történő elsajátítása által — a mint azt a
philantropisták megkisérlették — könnyű munkához szokjék, hanem épen ellenkezőleg ugy kell
megválasztani a tanulni valót, hogy annak kemény munkát igénylő elsajátítása végett erőkifejtésre kényszeríttetvén, mikor majd életpályát
választ, munkához szokott, jól fegyelmezett észszel rendelkezzék.
Ezeket szem előtt tartva és okulva a több mint
három évtized óta folytatott abbeli törekvésünk
eredménytelenségén, melyet a kötelezett német
nyelv tanitása körül tapasztaltunk, célszerűbbnek
tartottuk a fent jelzett módon intézkedni. Jól
tudjuk, hogy ez intézkedésnek csak a kiválóbb

tanulók fogják hasznát venni; ámde annyit mindenesetre nyerünk, hogy a középszerű tehetségüeket felmentjük egy teher alól, és annál inkább
várhatjuk tőlük a mellőzhetleneknek ismert tantárgyak n a g y o b b kedvvel való tanulását.
Mert
azt bizonyosan tudjuk, hogy a kedv nélkül való
tanulásban nincs köszönet, másfelől az is bizonyos, hogy a legközönségesebb hivatalkör helyes
betöltésére is munkához szokott, fegyelmezett
ész kívántatik; de annak sehogy sem tudjuk
szükségét belátni, hogy a ki pl. Mikepércsen
szolgabírói vagy jegyzői hivatalt fog viselni, annak okvetlenül németül kelljen tudnia.
Igaz, hogy e hivatalokhoz a klassikai nyelvek
tudása sem igen kívántatik; de megkívántatik
ám az edzett, kifejlett ész, melyhez a klassikai
nyelvek segítségével az iskola a középszerű tehetséget is eljuttathatja.
A ki pedig azt tartja, hogy a középszerű tehetségek a gymnásiumból egyáltalában kiutasítandók,
az félreérti ugy az élet általános szükségét, mint
az iskola feladatát. Minden mesterkedésiink az
iskolai rendtartás terén épen azok kedvéért történik, kiknek tehetsége a középszerűség színvonalán túl nem emelkedik. A kik kiválnak, a rossz
iskolai rendszer mellett is kiválnak. Férfiakat,
mint Deák, Kossuth, Széchenyi, nem az iskola
képez, hanem saját geniusok és az élet.
íme, ezek voltak azon paedagogiai indokok,
melyek az egyetemes tanügyi bizottságot arra
birták, hogy a német nyelvet a rendes t a n t á r g y a k
sorából kivegye, és mondhatom, hogy nekünk,
kik e határozatot sürgettük, minden inkább megfordult elménkben, mint azon léhaságok, melyeket a bécsi lapok ránk fogtak. Csak balgák
vagy nyomorult zsoldosok állíthatják, hogy elhatározásunkat politikai chauvinismus vagy a németség elleni demonstrálás szülte. Sokkal biztosabb
alapon nyugvónak ismerjük mi ma már — hála
az égnek — a nemzeti tudatot, semhogy szükségesnek tartanok azt hiu demonstrálgatások által mesterségesen élesztgetni.
Nem ott kell keresni a chauvinismust, hol
az idegen miveltség ápolását, túl a rendin is, —
mert nem ritkán a nemzeti szellem rovására —
űzik, hanem azok körében keressék, kik, míg a
diplomaticus zászlóra oda
biggyesztették
az
^Ausztria-Magyarországé közös címet, a valóság-

b a n hazánkat

ma

is

azon

kormányzott

provinciának

bécsi

cancelláriából

képzelik,

hol

Fran-

k e n b u r g g a l szólva, »a k o r m á n y e m b e r e i n e k hivatalból tiltva van, h o g y m a g y a r u l

értsenekArra

bezzeg jó nekik a közös cím, h o g y a n n a k alapján
minket a g y m n á s i u m a i n k n é m e t e s í t é s é r e szútyongass a n a k ; de az eszükbe

nem

jut,

hogy

ugyan

e

címen tán illő volna a közös fejedelem székváros á b a n fennálló e g y e t e m e n

magyar

tanszéket

ál-

lítani. Ez aztán t ö b b mint chauvinismus, ez bétise.
Embereinktől

pedig

nagy meggondolatlanság, e

mulasztásért a mi k o r m á n y u n k a t okolni. Mi nem
kívánhatjuk, h o g y k o r m á n y u n k a bécsi d o l g o k b a
avatkozzék, a mint h o g y h a t á r o z o t t a n tiltakoznunk
kellene a bécsi k o r m á n y n a k ü g y e i n k b e való avatkozása ellen.
D e h a g y j u k a politikát, melyre h a t á r o z a t u n k
h o z a t a l a k o r távolról sem g o n d o l t u n k , s csak

ak-

k o r ötlött eszünkbe, mikor a bécsi lapok idétlen
k á r o g a t á s á t olvastuk.

Mi csak

menjünk

tovább

a m a g u n k útján, és mentül i n k á b b azon v a g y u n k ,
h o g y miveltségünk nemzeti

szellemben

fejlődjék,

h o g y a haza és a n n a k intézményei iránt lelkesülő
i f j ú s á g o t neveljünk, annál

kevésbé

szükséges

a

m a g y a r s á g körül chinai falat húzni. T a n u l j a n a k ifjaink angolul, franciául, németül, g a z d a g í t s á k szellemüket a n a g y nemzetek fölfedezéseivel és c s o d a
iparalkotási

kincseivel;

de

szem elől, h o g y nemzeti

ne

tévesszük

valóságos

soha

gyarapodást

csak a ooeniusához való hitszerii r a goa s z k o d á s és
azon önbizalom szül, melynek gyökérszálai a jelen
felszinén túl a nemzeti lét

egész

múltján

nyúl-

nak alá.
Mikor a m a r o k n y i
rathoni, salamisi

attikai

görögség

és mykalei dicsőséges

lelkesülve félszázad alatt az irodalom,
és

művészet a m a

remekeit

a

ma-

napokon
tudomány

teremtette,

melyek

mint a szépség örök példányai b e r a g y o g j á k az emberi p o l g á r i a s o d á s egét, nemzeti szent
nél és saját geniusa

sugallatánál

ihlettségé-

egyéb

n e m követett, míg k é s ő b b a byzanci k o r
p é l d á n y o k mellett izzadva

utánzó

kalauzt
idegen

erőlködéseivel

csak az enyészet s z á m á r a dolgozott.
E z e k tanúlságos példák, melyeket
nekünk figyelmen kivül n e m h a g y n u n k .
Ballagi

jó

lesz

Mór.

ISKOLAÜGY.
Iskolai értesítők.
— Első közlemény. —

Az idén is, mint már évek óta, ismertetni fogjuk
az iskolai értesítőket. Tesszük ezt először azért, hogy
ezáltal mintegy tájékoztassuk olvasóinkat a hazai iskolák allapota, haladása vagy esetleges hanyatlása felől;
másodszor, hogy ezen az úton kimutassuk érdeklődésünket az oly annyira fontos iskolai értesítők iránt s
érdeklődésünk némi buzditásúl szolgáljon azon tanintézeteknek, amelyek még eddig nem tartották szükségesnek
évenkint beszámolni a nyilvánosság előtt működésükről,
hogy ezt kötelességszerűleg tegyék meg.
Mindenik tudósitványból, mint már az előbbi években is tettük, ki fogjuk emelni azon adatokat, melyek
az illető tanintézet történetében kisebb-nagyobb fontossággal birnak, nem mulasztván el természetesen az
esetleges hibakra és hianyokra is figyelmeztetni az
egyes iskolakat. Sőt, ha szükségét látjuk, egyik-másik
értekezésre és az értesítők szerkezetére és összeállítására nézve is megtesszük észrevételeinket. Ez utóbbi
annyival könnyebben fog nekünk menni, mert utalhatunk lapunk előbbi évfolyamaira, melyekben az értesítőkre vonatkozólag úgy általánosságban, mint a
részletekben előadtuk nézeteinket.
Még csak azt kell megjegyeznünk, hogy az egyes
tanintézetekben levő tanulók létszamanak közlésénél a
beirt tanulók létszamát vesszük tekintetbe, nem vonva
le abból az év közben kimaradtak vagy elhaltak számát;
de a mennyiben egyik-másik értesítőben a részletes statisztikai adatok (mint pl. a vallas vagy nemzetiség szerinti kimutatasok) az év végén megmaradt tanulók létszámának az alapján lennének összeállítva, ezt tévedések
elkerülése végett mindenütt meg fogjuk jegyezni.
i) A bajai m. kir. állami tanítóképző intézet értesítője. Igazgató Dr. Bartsch Samu. Értekezés : Az
intézet tíz évi története, az igazgatótól. A képezdébe
135-en jelentkeztek, kik közül azonban csak 97-en vétettek fel; a négy osztályú gyakorló iskolaban a növendékek sz. 43. A képezdében, fenállása, tehát tíz év óta,
910 növendék volt, a gyakorló iskolában 611; képesítő
oklevelet 183-án nyertek. A gyakorló iskola csak egy
évig volt hat osztályú s az 1872/3. tanévtől kezdve
egészen a mai napig négy osztályból állott, a 4-dilc
osztályban azonban — a tanítójelöltek képzésére való
tekintettel — oly tantárgyak is targyaltattak, melyek
az iskolai törvény szerint az V. és VI. osztály keretébe
tartoznak.
2) A balassagyarmati állami elemi népiskola 6-ik
évfolyamának értesítője. Igazgató Steiner Gábor. Növendékek sz. 175, kik közül 69 zsidó, 62 r. kath. stb.
A lefolyt tanévben életbeléptették az iskolai takarékpénztárt, s elhatároztak egyszersmind, hogy az iskolá75

ból kilépő tanulók a megtakarított összegnek egy csekély részével — az egyes összegek aránya szerint 2—3
tizeddel — azon segélyalapot gyarapítsák, amelyből a
szegényebb tanulók ruházattal és ösztöndíjakkal láttatnak el.
3) A békéscsabai nőképző társulat polgári leányiskolájának értesítője. Igazgató Donner Lajos. Növendékek sz. 74, kik közül 29 ág. h., 28 zsidó stb. Az
iskolaszék felszólítására véleményt mondott a tanítótestület a fölött, fentartható-e a polg. leányiskolában a
szakrendszer? E vélemény alapjan az iskolaszék
tekintettel a tenerők csekély számára — a szakrendszer
mellőzését s a tárgycsoportositás elvének
alkalmazását mondta ki Az intézet a lefolyt tanévben
is megkapta a szokott 3000 frtnyi államsegélyt.
4) A tolna-baranya-somogyi ág. h. ev. egyházm e g y e bonyhádi algymnasiumának értesítője. Igazgató
Marhauser Imre. Tanulók sz. 128, kik közül 70 magyar,
56 német, vallasra nézve 49 ág. h., 42 r. kath. stb. Dr.
Rosenstein József 1877-ben egy ezer forintos ösztöndíjalapítványt hagyományozott. A gymnasium tanárai
nyugdíj-, esetleg ötödéves pótlékot nyújtó intézetének
alapszabályai az értesítőben szintén közöltetnek. Szerencsés gondolat volt a tanári kar részéről, hogy az
oly annyira igazságos és méltányos ötödéves pótlékról,
— amely tulajdonkép az iskolafentartó testületet terhelné,
de amelyet az nem képes magára vállalni, — saját
maga gondoskodik.
5) A brassói m. kir. állami felső leány- és elemj
népiskolák 5-dik értesítője. Igazgató Orbán Ferenc Növendékek sz. a felső leányiskolában 8, az elemi iskolában 446, összesen 454, kik közül 172 r. kath., 159 ref.
stb., nemzetiségre nézve 362 magyar, 82 német stb. Az
ismétlő iskolába járó iparos-tanulók sz. iQ2, kik közül
90 csizmadia-tanuló. A lefolyt évben az intézetben három uj intézmény honosíttatott meg : a kézi munkatanitás, az iskolai takarékpénztár és a nőcselédek oktatása.
Ez utóbbit különösen ajánljuk nőtanintézeteink figyelmébe. Általános és jogos a panasz a cselédek ellen,
hogy hűtlenek, renyhék, erkölcstelenek. Bizonyosan megfognak javulni, ha némi műveltségben részesítjük őket.

A felekezeti jogakadémiák.
A vallász-ás-közoktatásügyi miniszter az egri érsekhez, a pécsi püspökhöz, az ag. hitv. evangélikusok
egyetemes felügyelőjéhez, és a tiszántúli, tiszáninneni,
dunamelléki és dunántúli helvét hitvallású superintendensekhez, a felekezeti jellegű jogakadémiak ügyében
a következő intézvényt bocsátotta k i :
Közönségesen elismert és több oldalról nyilvánosan is kifejezést nyert tény, hogy a hazai két egyetemen kívül fennálló s részint állami, részint a tanulmányi
alapból fenntartott királyi, részint felekezeti jogaka
démiákon egyfelől a jogi szakképzés nem áll a kor
színvonalán, másfelől a jogi pálya általok, az egyetemihez képest már csak a vidékbelieknek könnyebb hozzájárulhatósaguk folytan is tetemesen megkönnyittetvén,

eb,ben van legalabb egyik oka, azon szintén közönsége££«- •etísmert sajnos, sőt mar-már ag-gasztóva való
másik ténynek, hogy a jogi palya, mint kenyérkereseti, sokkal több egyént von magahoz, mint a mennyit
azután tisztességesen ellátni képes s a mennyit a különböző szakpályák kellő egyensúlya az állam és a
társadalom érdekében megkívánna. — Ebből foly, hogy
egyfelől a birói pályára többen készülnek és jelentkeznek, mint a mennyit a bíróságoknál elhelyezni lehet,
másfelől s különösen az ügyvédek száma az országban
már is túlságosan elszaporodott s a társadalmat egy
ügyvédi proletariatussal fenyegeti, mely mégis élni kívánván, sokszor meg nem engedett, vagy legalabb az
egyesekre nézve káros eszközödhöz is kénytelen önfentartása érdekében nyúlni.
E sajnos tapasztalatok bírnak engem arra, hogy
a már létező s esetleg még nagyobb mérveket is ölthető bajnak orvosszereit keressem.
Hogy a jo^i tanpalyara túlságos számmal özönlő
fiatalsag, a jogakadémiai éveknek az egyetemiekhez
hasonlóan négyre kiterjesztése, és az ügyvédi vizsgálatra bocsattatasanak tudori szigorlatokkal való nehezítése dacára sem apadt. sót folyvást még növekedik, e
tapasztalat azt bizonyítja, hogy a tanpalya szigorítása
alig tekinthető a baj orvosszeréül. A jogi palya még
most is tetemes számú fiatal erőt von el egyéb, a
társadalomra nézve szintoly fontos pályáktól s ennek
oka egyrészben abban is keresendő, mert a túlságos
nagyszámban létező vidéki jogakadémiák, melyekből egy
nagyobb vidéknek kettő-három is jut, annyival inkább
magukhoz vonják a vidékbeli tanuló ifjúságot, mivel,
a kivált állami felügyelet és vezetés alatt nem álló
jogakadémiákon, a tudományos színvonal s a tanuló
ifjúság iránti követelmények az egyeteminél tagadhatlanul alantabb fokon állanak, de még az állami és a
tanulmányi alapból fenntartott kir. jogakadémiákon sem
érik el az egyetemi szinvonalat.
S mivel az is taj^dliatatlan, hogy két tudományegyetemi jocü k á r ^ s . tizenhárom jogakadémia hazánk
e * részből; szükségletét messze túlhaladja s kétszeres e n - l m m y mert^mnellett, hogy jogi pályára" túlságos
számmal vonja a haza ifjúságát, fenntartásuk költségeinek is tetemes része más közoktatási célokra gyümölcsözőbben volna felhasználható: mindezeknél fogva, a
baj orvosszerét, legközvetlenebbül a fennálló tizenhárom
jogakadémia egyrészének megszüntetésében, vagy kevesebb számú, de magasb színvonalú jog- és államtudományi karokba összeolvasztásában vélem keresendőnek.
Részemről hajlandó is volnék, mind a nagyszebeni
állami jogakadémia, mind a tanulmányi alapból fenntartott négy kir. jogakadémia egyrészének megszüntetése,
illetőleg összeolvasztása iránt O császári és Apostoli
kir. Felségéhez legalázatosabb előterjesztéssel, illetőleg
(a szebeni jogakadémiára nézve) a törvényhozáshoz
javaslattal járulni, ha attól nem kellene tartanom, hogy
a közvetlen rendelkezésem alatti jogakadémiák megszüntetése a jogi pályára tóduló ifjakat nem más pályákra,
nem is az egyetemekre, hanem a nekik könnyen hozzajarulható felekezeti jogakadémiakba fogná terelni s így
a cél, mely engem ama lépés megtételére birna, legkisebb részben sem érethetnék el.
Mielőtt tehát e részben a kellő helyen előterjesztést és további intézkedéseket tennék, tisztelettel felhívom cimet, hogy az általam fentebb mondottakat
fontolóra vévén, s esetleg az ágostai hitvallású evangelikus superintendensekkel és az illetékes egyházkerületekkel, valamint az ezen irányban általam szintén

felhítt három helv. hitvallású
superintendens-társával
(mivel az erdélyi nincs érdekelve) és illetékes egyházkerületeikkel is tárgyalvan, méltóztassék (szíveskedjék)
az iránt nyilatkozni, hajlandó volna-e a főhatósága alatt
álló jogakadémiát (jogakadémiákat) vagy egyszerűen
megszüntetni s az eddig arra fordított költségeket a
hatósága alatti másnemű és szükségesebb tanintézetek
virágzóbb állapotba helyezésére fordítani ; — v a g y
esetleg más hasonló irányú (felekezeti) jogakadémia
val jog- és államtudományi karrá olvasztva össze, ez
altal egyfelől a túlságos számú és felesleges jogakadémiák kevesbitéséhez, másfelől a jövőre is fenntartandók
tudományos színvonalra emeléséhez maga részéről hozzájárulni.
Bar részemről a jogi képzést akár csak a magasb
miveltség, akár a hivatali, birói, ügyvédi, sőt törvényhozói képesség megszerzésére irányuljon az, első sorban
allami érdeknek és feladatnak tartom : mindamellett
sem vonom kétségbe a felekezeti érdeklődés és arra
irányzott törekvés jogosultságát — ha az kellő határai
közt marad s az állami érdekeket nem érinti, — bogy
saját szellemében berendezett intézetekben adhassa meg
ifjainak a jogi képzést is ; s épen azért valamennyi felekezeti jogakadémia megszüntetését nem is s ü r g e t e m ;
csak az intézmények és az országos szükséglet közötti
helyes arany eltalálása az, mire jelen fellépésem irányul,
s a mihez (cím) hozzájárulását és közreműködését ezennel tisztelettel és ismételve kikérem.

szempontból fogja fel az egyes kérdéseket, mint katholikus kollégája. H a már most figyelembe vesszük azt,
hogy különösen napjainkban
p r o t világi elem, mindinkább, és, inkább elveszíti érdeklődését az egyházi
ügyek iránt: kétszeres kötelességünk fentartani olyan
intézeteket, melyekben ezen világi elem legnagyobb
része olyan iranyu kiképeztetésben részesül, h o g y ennek
folytán a protestantismus iránt egész életén at érdeklődni fog.
Persze olyanoknak kell lenni ezen intézeteknek,
hogy szívesen küldje oda a maga fiat még a tehetősebb protestáns ember is. S ép ezért van szükség a
jogakadémiák csoportosítására s egy vagy legfölebb
két, egyetemi színvonalon álló jogi kar létesitésére.

Azután meg ezen intézetek a szegény sorsú protestáns ifjaknak módot és alkalmat nyújtanak, hogy a
jogi és politikai szakpályákra a qualifikátiót megszerezzék
maguknak. H o g y egyrészök csak a proletariátust szaporítja : az igaz ; de bizton merjük allitani, hogy ha a protestáns jogakadémiákat mind egytől-egyig b e c s u k j u k :
nem ugyan az ügyvédi-, de általában az értelmi proletárok száma még növekedni fog. Mert végre is, ha
a protestáns jogakadémiák megszűnnének is, megmaKelt Budapesten, 1880. "evi julius hó 8-án.
radnak az olcsó prot. gymnasiumok, melyekben ezer
meg ezer fiatal ember sajátítja el a m a g a s a b b szakEddig a miniszteri intézmény.
tanfolyamra képesítő tudományokat — ingyen, szüleinek
minden megterheltetése nélkül. Már most ha a prot.
Nagyban és egészben — őszintén megvalljuk —
gymnasiumot
végzett
igazat adunk a miniszternek. Mi is óhajtanok, h o g y jogakadémiákat eltöröljük, a
? Azt
szegény
protestáns
tanulók
mit
fognak
tenni
jogakadémiaink
Itassanak, főképen azért, mert
semmi
esetre,
ha
még
úgy
óhajtanák
is,
hogy
Budaa fenntartásukkal járó anyagi és, szellemi aldozatok nem
;i1bu-L3l.-_ .iLir^yfrfln az általuk nyújtott előnyökkel. D e | pestre vagy Kolozsvárra menjenek bizonyos szakpályára
képesíteni magokat, mert sem ott sem emitt nem kapazért a világért sem akarnók a jogi szakképzést végkép
és teljesen kibocsátani a kezünkből. Nekünk, a protes- nak ingyen szállást, olcsó vagy ingyen élelmet, stitáns egyhaznak, szükségünk van egy vagy két, tan- pendiumot stb. ; hanem vagy felcsapnak theologusnak, vagy — és ezt fogja tenni a legnagyobb rész,
erőkkel tisztességesen ellátott, jól berendezett joe- és
• ?
mivel utoljára a theologiai pályán is csak bizonyos
áUamtucJonianyi t karra.
meghatározott
számú ember élhet meg — abba hagyják
Azt mondjak, hogy a jogakadémiák ügyvédeket,
tanulmányaikat
s elmennek írnoknak vagy végrehajtóbírákat, államhivatalnokokat képezvén, ezen intézetek
nak
és
növelik
a proletárok számat olyan aranyokban,
fentartása nem áll érdekében az egyháznak. Ez azonhogy
ennek
következtében
a m a g y a r társadalomnak
ban csak theoria, melyet a positiv gyakorlati élet sok
tekintetben meghazudtol. Mert igaz ugyan, miszerint tönkre kell mennie.
az az ügyvéd vagy biró hivatalos minőségében állami
Mindehez járul még azon
figyelemreméltó
körülérdekeknek szolgál; de
mint a jorotestans egyház mény, hogy az az egy-két prot. jogakadémia mintegy
tagja, az egyhaznak is tehet szolgalatokat, -s az egyház alapjat képezné a leendő protestáns egyetemnek.
számit is a tamogafeasa-ra, Ebbeli számításában pedig
Egyébiránt maga a miniszter is csak azt akarja,
az egyház a valószínűség szerint sokkal kevésbé fog
amit mi. Annyi azonban bizonyos, hogy az akaratot
csalódni akkor, ha az az ügyvéd protestáns intézetben
nálunk tettnek kell követnie, még pedig haladéktalanul.
nőtt fel, mint ha példánk allami v-agy inas felekezeti
Követeli ezt úgy egyhazunk, mint a tanügy jól felfointézetben végezte tanulmanyait. -Hiába minden iskoláeott érdeke. Elég;o kellemetlen ránk nézve már az,
nak megvan a maga iránya, a maga szelleme, mely a o
hogy a cselekvésre a miniszternek kellett bennünket
növendékek jövendő világnézletére átalakító, teremtő
befolyással van. A protestáns iskolák protestáns, a figyelmeztetni.
katholikusok katholikus szellemben hirdetik a tudomány
igazságait. S ennek következtében az a protestáns iskolából kikerült növendék az életben is egészen más

BELFÖLD.
A tiszáninnen való ref. egyházkerület nyári
közgyűlése.
Egyházkerületünk folyó évi junius hó 28—30-ik
napjain, Sárospatakon tartotta meg, Kun Bertalan, superintendens és ifj. báró Vay Miklós, mint legidősebb
segédgondnok urak kettős elnöksége alatt, nyári közgyűlését. Méltán tanügyi gyűlésnek mondható ez ; mert
kivéve egypár egyházi peres és felebbezett ügyet, annak
tárgyait igen fontos iskolai kérdések eldöntése és
rendezése képezték. Igy mindjárt első sorban élénk
érdekeltséget keltett az egyházi algondnoki hivatalra
beadott szavazatok felbontása, melyből kitűnt, hogy e
nagyfontosságú és különösen főiskolánk tanügyi életére
nézve annyira elhatározó hivatalt, az egyházkerület többségének bizodalma Prágay Lajos, alsó-borsodi esperes úrra ruházta, ki is rövid, tartalmas szavakban köszönvén meg az iránta tanúsított megtiszteltetést, esküjét azonnal letette, s hivatalát a gyűlés szívélyes üdvözlete között elfoglalta. Ismervén nevezett esperes urnák
a tanügy terén már évek hosszú során szerzett tapasztalatait s főiskolánk iránt tanúsított buzgalmat és kipróbált hűségét, ez a körülmény mindnyájunknak jóleső
megnyugtatás és kezesség arra, hogy nála az algondnoki hivatal bizonyára jó kezekbe került.
Jelen évi tavaszi közgyűlésünk 13-ik szám alatt
hozott jegyzőkönyvi határozatában, azzal bízván meg a
sárospataki főiskolai- és a miskolci gymnasium tanári
karat, hogy beható tanulmányozás tárgyáva tevén
az egyetemes tanügyi bizottság albizottságának a középiskolai rendtartás, tanárképesités és gymnasiumi
tanterv tárgyaban készített nagyterjedelmű dolgozatát,
tegye meg azokra vonatkozó észrevételeit: olvastattak
első sorban a sárospataki főiskola tanári karának tanügyi bizottságunk által is átnézett s elfogadott munkálata s párhuzamosan a miskolci gymnasium tanári testületének észrevételei, úgy a középiskolai rendtartásra,
mint külön-külön a tanárképesités és középiskolai tantervre vonatkozólag is Egyházkerületünk megfontolván
az emiitett tanari testületek által, az egyetemes tanügyi bizottság munkálataiban felölelt oktatásügyi kérdések és elvek alkalmából kifejtett érveket és indokokat, hatarozatképen mondta ki, hogy a gymnasiumi
osztályok berendezését illetőleg, jövőre is megmaradni
kiván a 8 osztályú gymnasium mellett és pedig, egyebek közt, épen azon oknál fogva is, mert a 9 osztályú
gymnasium, nézete szerint, távolról sem segit középiskolai oktatásügyünk eddig tapasztalt hiányain s ha már
épen 9 osztályt akarunk, meggyőződésünk szerint, a
gymnasiumot nem felül, hanem alul kellene megtoldanunk, már c ak az alapos előkészültség kívánatos szempontjából is. Ami a középiskolák igazgatására, belrendtartására és fegyelmezésére vonatkozó részletet illeti, azt
a tanári kar és tanügyi bizottságunk által tett módo-

sításokkal elfogadja; a tanárképesitésre nézve pedig,
ideiglenesen, teljesen megnyugszik egyházkerületünk
abban, hogy leendő tanáraink, mint a legközelebbi
időben, ugy ezután is, a létező hazai egyetemeken és
az ezekkel összeköttetésben álló tanárképezdéken szerezzék meg az alkalmazásnál általunk is megkívánt tanári oklevelet, annyival is inkább, mert a netalán
később, közös erővel felállítandó felekezeti tanárképezde ügyét mindaddig függő kérdésnek
kívánjuk
fentartani, inig törvényhozás utján el nem döntetik az ,
váljon a felekezeti képezdékkel összeköttetésben megalakulandó vizsgáló bizottság által kiállított képesítési
oklevelek minden tekintetben egyenlő értékűek és érvényűek lesznek-e az állami bizottságok által kiadott képesítési oklevelekkel ? Egyébiránt, midőn egyházkerületünk
az egyetemes tanügyi bizottság legközelebb megtartott
gyűléseire menő képviselőit megbízta, hogy annak tanácskozásaiban az itt megjelölt utasításhoz alkalmazkodjanak, nem mulaszthatta el alkalmilag annak is kifej ezést
adni, mely szerint óhajtaná maga részéről, ha az egyetemes tanügyi bizottság, tanügyi javaslatainak alkotásánál mindenkor csakis az általanos elvi pontok körvonalozására szorítkoznék s nem egyúttal azon, a helyi viszonyok által sokképen érintett részletek megszabására
is, a melyek mindig csak a körülmények szerint oldha
tók meg helyesen és üdvösen.
Ugyanezen ügygyei összeköttetésben tárgyaltattak
a sárospataki tanári kar és a főiskolai tanügyi bizottság
tanügyi előterjesztésének és gymnasiumi tantervjavaslatának főbb pontjai. E nagy terjedelmű dolgozat főbb
elvei, az egész középiskolai oktatasi ügy majdan leendő
megoldásának és rendezésének alkalmara, targyalási alapul és kiindulási pontul elfogadtattak s hogy az érdeklődők minél alaposabban tanulmányozhassák, elhatároztatott, hogy kellő számú példányokban az egész dolgozat kinyomattassék.
A tiszántúl való egyházkerület folyó évi április hó
12-ik napján, Debrecenben tartott közgyűlése 108-ik
számú jegyzőkönyvi átiratában, figyelembe való vétel
végett megkiildötte azon észrevételeket, a melyeket tett
maga részéről, az egyetemes tanügyi bizottságnak mult
évi november 24—29. napjain Budapesten megállapított
szervezetére vonatkozólag. Ez észrevételeket, illetőleg
módosításokat egyházkerületünk azon megjegyzéssel vette
tudomásul, hogy mi már tavaszi közgyűlésünk egyik
jegyzőkönyvi pontjában e tárgyban megállapodásra jutottunk, nemcsak, hanem ugyanazon alkalommal képviselőinket is megválasztottuk s így ujabb határozatot
hozni nem látjuk szükségesnek.
A dunántúl való testvér egyházkerület, folyó évi
április 26-ik napján, Révkomáromban tartott közgyűlése
96. számú jegyzőkönyvi kivonatában, arra hivta fel egyházkerületünknek is figyelmét, hogy a mennyiben a már
korábban indítványozott protestáns egyetemnek eszméjét
a kellő anyagi erő hiánya miatt, ez idő szerint nem
lehetne megvalósítani, tekintettel a középtanodai szerve-

zetre, a konventi s egyetemes tanügyi bizottságnak
közoktatásunkat szervező munkálataira, nem különben
a tanításnak egyöntetűségére s a tanerők képesítésére :
addig is, mig az egyetem létesíthető lenne, eszközölnők
mi is, a tanárképezdével összekötött bölcsészeti tanfolyamnak egy, később megállapítandó helyen való felállítását. Egyházkerületünk, mint ezt már az első indítványozás alkalmából is kifejezte, teljesen át van hatva
a felsőbb tudományosság érdekében fölvetett eme nagy
eszme magasztos voltától s ha körülményei megengedik,
mindent el fog követni arra nézve, hogy megvalósítására, annak idejében meghozhassa a tőle kitelhető áldozatot.
A sárospataki főiskolai számvevő székben és tanügyi bizottságban, részint halálozás, részint lemondás
által néhány hely megüresedvén, a számvevő székbe
Vécsey József és Dókus Gyula, a tanügyi bizottságba
pedig világi részről Teleky Péter, Bernáth Dezső', Mecner József, egyházi részről Kopré Ferenc és Béky Sámuel urak választattak meg.
(Vége következik )

A nógrádi ev. esperesség közgyűlése.
Folyó évi julius 17-én tartatott meg B.-Gyarmaton
a nógrádi ev. esperesség közgyűlése, melynek nevezetesebb mozzanatairól van szerencsém e becses lap olvasóit értesíteni.
Felügyelő Veres Pál úr megnyitó beszédében különösen kiemeli, hogy a maskovai ügynek, melyről alább
lesz szó, oly megoldása miatt, mely a papi hivatal
törvényileg biztosított jogaiba ütközik, egy prot. pap
nyilvánosan, lapokban a banyakerületi superintendens úr
személye iránt sértő s igaztalan kifejezéseket használván,
e tiszteletlen hang ellen tiltakozik s azt rosszalja, kifejezést adván azon óhajának, hogy alkotmányos kormányzásunk birtokában egyházi elöljáróink iránt tartozó tisztelettel viseltessünk. A főpásztor személye ellen ily
cynicus és gúnyoros modorban irt cikket az egész esperesség elitéli s a felett egyrészt sajnálkozását, másrészt pedig rosszalását fejezi ki.
Felügyelő úr megnyitó beszéde után a főesperes
úrnak gondosan összeállított évi jelentéséből a többi
csekélyebb adományok között feltűnt Patrik János csesztvei földmivelőnek a szügyi egyház részére nemcsak
felajánlott de ki is fizetett ötszáz forintos, aránylag
nagyszerű adománya. Ösztönző például szolgálhat ez
azoknak, a kik nagyobb anyagi jólétnek örvendenek.
Ezek után a tiszti kar, letelvén hivataloskodásának
ideje, lemondását beadta, minek folytán uj tiszti kar
választása elrendeltetett.
A losonci állami képezdei vallástanár részére a
jövő iskolai évre az esperesség közigazgatási pénztárából 150 frtot ajánlott fel.
A fentebb érintett maskovai ügy abban áll, hogy

a maskovai egyház lelkésze lelki beteggé lett, s helyette
Maskovára az esperesi hivatal által a szokott törvényes
formák között uj lelkész választatott, minekelőtte konstatalva lett, váljon az eddigi, habár elmebeteg lelkész nem
lesz-é még képesítve lelkészi működésre. Ezen papvalasztás,
mint időelőtti, az esperesség részéről helyteleníttetik ; az
uj lelkész helyettesi minőségben ugyan meghagyatik,
s neki az utódlási jog is biztosíttatik, mihelyt az
esperességi consistorium az eddigi lelkészre nézve az
esetben, ha orvosilag gyógyíthatlannak lesz kijelentve,
a nyugdíjaztatás elvét kimondja, egyelőre azonban a
paphelyettest a jövedelemnek csak 5o:70-a illetendi.
Esperességünk területén mult évben 106 iskolaba
járt összesen 5644 tanuló, nem járt 961, mi onnan
ered, hogy a dobrocsi iskolai körben az ismétlő iskolák
még szervezve nincsenek, de ilyeneknek szervezése szigorúan meghagyatott. Feltűnt, hogy iskolai kimutatásaink szerint mult évben a megyei tanfelügyelő csupán
egy ev. iskolát látogatott meg. A tanítók szorgalma
általában dicsérendőnek tiintettetett fel. A Zsedényiféle 100 forintos ösztöndíjra ajánltattak Honécy János
szentpéteri, Balázs András hradistyei és Osztrovka Lajos vanyarci tanítók. Feltűnt még, hogy az agárdi
ev. egyház a maga iskolájában nem keresztyén segédtanítót alkalmazott. Altalaban pedig iskoláink hiányai
mellett is, a tanügy terén dicséretes előhaladás tapasztaltatott.
A papi özvegy-árva-intézet , valamint a tanítói
nyugintézet is évről-évre gyarapodik, úgy hogy a papi
özvegyek, ide számítva a Banócy-féle alapítványt is,
évenként majdnem 100 forintnyi nyugdíjban részesülnek, a tanitó-özvegyek pedig 40—50 frtban. Az egesz
vagyon megközelíti a 40,000 forintot.
A nagyoroszi hívek részéről panasz nyújtatott be,
hogy az ottani biró kényszeríteni akarja őket, miszerint
az odavaló plébános failletményét ők is fuvarozni tartoznak, s midőn ők ellenkeztek, a biró altal meg is
zálogoltattak azon kijelentéssel, hogy még a munkaváltságot is fogják fizetni. Az esperesség ezen törvénytelenség orvoslását a kerületen fogja keresni.
Wladár

Miksa,

a nógrádi ev. esp. főjegyzője.

A pápai ref. egyház köréből.
E lapok folyó évi 28-ik szama, a pápai ref. egyház
köréből egy, tárgyánál fogva fontos és közérdekű felszólalást hozott, melyben a pápai ref. egyháznak bizonyos rendetlenségei említtetnek. Ha valamely egyházban rendetlenségek vannak, a dolgok természeténél
fogva, a felelősség legelsőbben is a papot terheli. És
tudom, hogy az idézett felszólalás olvasásakor is, a
közvélemény Ítéletének súlya jelentékeny részben a pápai
ref. lelkészre nehezedik. De hogy ez az itélet igazságos
és ne elhibázott legyen, arra nézve e sorok szolgáljanak felvilágosításul. A mint a pápai ref. egyház lel-

készi hivatalát átvenni szerencsés lehettem, és az egyház anyagi helyzetének, a lelkész szemei elől meglehetősen elfátyolozott pénzügyi viszonyairól értesültem,
azon elvnél fogva, hogy bár a lelkész az egyház filléreinek nem kezelője, de ellenőrzője mégis tartozik lenni:
nem szűntem meg az egyh. tanácsülésekben a hiányzó
számadásokat több izben sürgetni. Midőn ez eredményhez nem vezetett, jelentettem az ügyet a canonika visitációnak ; mikor ez sem használt, akkor a tolyó évi február hóban hivatalos levelet Írtam Barthalos Mihály
esperes úrhoz, megírtam a pápai ref. egyház számadásainak mibenlétét, de egyúttal kértem, hogy levelem
a tartandó egyh. megyei gyűlésen felolvastassák , s
tárgyára nézve a gyűlés határozzon. Ennek következtében a pápai nt. ref. e. megye f. évi március 2--3.
napjain tartott közgyűlése jkönyvének 61. száma alatt
a következő határozatot hozta: ,Olvastatott Kis Gábor pápai lelkész úr abbeli kérvénye, hogy a pápai
egyház 1876-ban épített iskolájának építési számadása
még máig sem terjesztetett az egyháztanács elé ; nemkülönben az 1877., 1878. és 1879. évekről sincs teljesítve az egyházi közpénztári számadás; ennek folytán
kéri, hogy a pápai ref. egyház tisztelt elöljárósága a
számadások megtételére utasíttassák. Végzés : Felhivatik
a pápai egyház elöljárósága, hogy a panaszolt hiányokat orvoslandó, az elmaradt számadásokat f. évi junius
i-re bevégezze. Lelkész úr pedig arra hivatik fel, hogy
erről esperes urat junius 2-án hivatalosan értesítse. 4
Eljött junius 2-ik napja, a nt. esperesi hivatalt értesítettem, hogy a pápai ref. egyházban, a hiányzó számadások megtételére, noha a pénztárnok úr is sürgette,
tudtomra semmi sem történt. Ez időtől fogva az ügy
hallgat. Én ugyan nem hallgatnék, ha nem tudnám
kötelességemet, hogy ilyen helyzetben az egyh. megyei
végzések végrehajtásának másik faktorához, a segédgondnokhoz kellene- fordulnom, csakhogy itt a segédgondnok és a papai ref. egyház kurátora egyugyanazon ember. Kérem a múltkori számban közlöttek tisztelt olvasóit, itéletök megállapításakor ezen sorokat
tekintetbe venni szíveskedjenek.
Pápa, 1880. julius 13-án.
Kis Gábor,
pápai reform, lelkész.

Ezen lapok folyó évi folyamának 28-ik számába
a 914-ik lapon a pápai reform, egyház köréből egy
közlemény jelent meg, melyet a szerkesztőség, azon
kijelentése mellett adott ki, hogy érte a felelősséget a
beküldőre hárítja. Roszszúl cselekszi ugyan a szerkesztőség, hogy olyan piszkot, melyért a felelősséget el
nem vállalhatja, lapjaba felvesz. De ha már felvette,
mivel a cikkező úrral mi, a magunk tűzhelye körül
akarunk leszámolni, tisztelettel kérjük, legyen szíves az
iró nevét velünk mielébb közölni. Mi nem akarjuk
házi dolgainkat a közönség elé hurcolni, mert mi köze
ahoz a két magyar hazának, hogy a papai gyülekezet

érdemes gondnoka nár több hónapok óta beteg, meghalni mégis cikkíró kedveért nem akar; - - és mi köze
ahoz a nagy közönségnek, hogy a pápai ref. gyülekezet
pénztárnokába annyira megbízik, s vagyonát kezébe
annyira biztosnak hiszi, hogy a számadások megvizsgálásával nem siet. Majd ha gyülekezetünk, papjának,
tanitóinak, szolgáinak adósa marad, ha contributióit teljesíteni nem tudja, ha capitalisai, fekvő birtokai pusztulni kezdenek, ha épületei szakadoznak: akkor tessék
panaszkodni. A mely gyülekezet, alig egy évtized
alatt, faragott kőoszlopokon, bolthajtások iölé öt ezer
forintig orgonát, azután három ezer öt száz forintig
egy szoba, egy előcsarnok és két tanteremből álló iskolát és tanitólakot épit, a nélkül, hogy adóssága
volna, ott anyagi elmállásról jeremiádokat irni, az elöljárókat kivétel nélkül birkáknak, tehetetleneknek, gyáváknak mondani, — okosan nem lehet. Van igenis,
szomorúan tapasztaljuk, van baj nálunk is; de a baj
egészen máshol van, és más természetű, melyen fajdalom, mostanában nem igen tudunk segíteni. Ne feledjük,
hogy gyülekezetünkbe, két évtizeden át, a nagy papok
nagygya, Tóth Ferenc volt a pap, s még nem halt ki
azon nemzedék, melyet az nevelt, és mely őt hallgatni
szerencsés volt. Hogy jelenleg a vallási buzgóság ernyed, a közöny és elégedetlenség kezd felszínre jutni,
erre cikkírónak Aesopus baranyanak azon végszavával
felelünk meg: »a te decurrit ad meum haustus liquor."
Ha Mátyásra Dobzse László és második Lajos következnek, a szellemi Mohács el nem maradhat. Még
egyszer kérjük tisztelettel a szerkesztőséget, hogy a
cikk beküldőjének nevét, hogy magunkat tájékozhassuk,
velünk közölni méltóztassék.
Kelt Pápán, 1880. julius 14-én.
Vághó János,
főgondnok.

Csajt ay Dán in l,
előljáró.

Gyenese Mihály,
előljáró.

Közöltük e két nyilatkozatot s ezzel az ügy vitatását lapunkban befejezettnek nyilvánítjuk.
Kis Gábor lelkész úr védekezésére nincs semmi
észrevételünk. Dokumentált tényekkel áll elő, melyek
az ő eljárását hivatva vannak igazolni.
A főgondnok és két előljáró nyilatkozatát azonban
nem hagyhatjuk megjegyzés nélkül.
Legtávolabbról sincs ugyan szándékunkban igazságot szolgáltatni ebben az ügyben, melynek részleteit
végre is nem ismerjük; de azért annyit a főgondnok
nyilatkozata alapján bátran kimondhatunk, hogy -— ugy
látszik -— ő sem a saját, sem a sajtó feladatával nincsen tisztában s nem tudja azt, hogy közhivatalnok, a
milyen egy egyház gondnoka, a nyilvánosság előtt
bármikor felelősségre vonható, s hogy a sajtó kötelesI sége minden felszólalásnak helyet adni, ami valamely

közhivatalnoknak akár hibáit és mulasztásait, akár
visszaéléseit hozza nyilvánosságra. Ami a felszólaló kilétét illeti, az nem tartozik a dologra ; sőt sok esetben
az iigy tisztázását csak nehezítő személyeskedések kikerülése végett, célszerűbb is a felszólalónak magát
meg nem neveznie. És ha csakugyan nem nevezi meg
m a g á t : a szerkesztő sem hozhatja nyilvánosságra a
nevét mindaddig, míg az illető ebbe bele nem egyezik,
vagy míg az ügy sajtóbiróság elé nem kerül, amely
előtt természetesen a jogi felelősséget a legtöbbször a
felszólalónak kell magára vállalnia.
Ami az ügy érdemét illeti, erre nézve mindenesetre konstatálnunk kell, hogy a főgondnok azon tényeket, a melyeket a névtelen felszólaló lapunkban vádképen felhoz az elöljáróság ellen, nyilatkozatában maga
is beismeri. A számadások megvizsgálása körül csakugyan mulasztások követtettek el. De azért a főgondnok ur csudálatos felfogása szerint, ezen mulasztások
íelett elég idő lesz panaszkodni majd akkor, ha az
egyház eladósodik, ha épületei szakadoznak stb. ; a
pénztárnokot pedig szükségtelen megszámoltatni, mert
ő benne az egyház megbízik.
Amely főgondnoknak saját kötelességei és az egyházi vagyonkezelés tekintetében ilyen botrányosan primitív fogalmai vannak: azzal nem csuda, ha a pap nem
boldogul. Nem ismerjük ugyan a pápai viszonyokat, de
az előttünk fekvő nyilatkozatok alapján egész biztosan
merjük állítani, hogy az egyház főbaja nem abban rejlik, amiben azt a főgondnok keresi, hanem a miben
nem keresi, mert — ugy látszik — hiányzik nála az, amit
ugy neveznek, hogy önismeret. Hívhatják azt a papot
akár Tóth Ferencnek, akar Kis Gábornak ; lehet az a
legelső vagy a legutolsó pap Magyarországon: ha a
főgondnoknak a közhivatali teendőkről és felelősségről
olyan fogalmai vannak, mint a pápai főgondnoknak, —
bizony az a pap nehezen érheti meg egyházának virágzását.
Különben mar most magunk is azt óhajtjuk, hogy
a pápaiak saját tűzhelyök körül szamoljanak le egymassal ; de csak aztán okvetlenül le is szamoljanak már
valahára. A nyilvánosság iránti tiszteletüknek pedig
adjanak kifejezést az altal, hogy az eredményt annak
idején ne mulasszak el lapunkkal közleni.

2. A Násznagyok és Vőlegények a Praedicatornál,
kézbeadással kötelezzék magokat, hogy musicat és táncot senkinek meg nem engednek egész menyekezőjöknek kezdetitől fogva végig, mellyet ha megszegnek,
mind Politice, mind Ecclesiastice megbüntettetnek, mint
hitszegők, és a Templomból kitiltatnak.
3. Mind a Vendégek, mind az Hőstársaságok a
Násznagy elmenetelekor egy lábig eloszollyanak, mert
azután szoktak végbe vinni minden Istentelenséget a
jámbor Gazdának rettenetes molestiajára.
4. A szerdai egy ebéddel s vacsorával mind a
Gazda, mind a vendégek, mind az Hőstársaságok megelégedgyenek. Senkit többé a Gazda bé ne gyüjcsön.
Ez okáért e Napságtól fogva a Menyekezőben az ajándék mutogatásokat eltörüllyük, meg nem engedgyük:
mert az sancoltatás és a szeretetnek ellensége, ne ajándékért, hanem szeretetért hivassa a Gazda a Vendégeket, a Vendég is ne ajándék mutatásért, hanem szeretetért mennyen a Lakodalomba.
5. Ha kik más Hellységből házasodnak, azoknak
Lovas és puskázó bolondozó Legényeket vinni meg
nem engedünk, hanem a kik mennek, mennyenek kocsin, nem lovakon nyargalózva, mert a miatt sokszor
emberek s barmok halála, veszedelme s gyuladások történnek a puskázásból, azért a Lovas puskás Legények
nyargalódását és fársangos bolondokhoz illő cimerezést
egészlen tilalmazzuk kémén)' büntetés alatt.
6. Soha senki házasságát megindítani addig meg
ne engedgyék a Praedicatorok, valameddig e végzéseknek szoros megtartására a menyekezőknek Principalisi
magokat kézadassal nem kötelezik. A Praedicatorok semmibe addig ne szolgállyanak, se ki ne hirdessék az
Uj Hazasokat se meg ne esküttessék, ha penig külömben cselekesznek és Valakinek kedveznek a Praedicatorok, elvesztik becsületeket és az Lakodalomból esküttetésből való minden fizetésüket Tiszt. Püspök és Esperes uraimék authoritásokkal.
7. Megne esküttessenek az Uj
mig az előtt való nap Imádság, Mi
egy Isten, Tiz parancsolat tudásáról a
számot nem adnak, censurára be nem

RÉGISÉGEK.
A fülöpszállási reform, egyház
könyvéből.

1. A kézfogás egy tálhoz, egy asztalhoz, legfellyebb
kettőhöz leférő Vendégekkel légyen, többekre soha senki
ne terjedjen az is penig nappal légyen, nem estve, annálinkább étszaka, nem Szombath estve, a Násznagy
csak harmadmagával nem többekkel jelennyék meg a
Leányos Háznál.

jegyző-

A Szent Presbyteriumtól Kecskeméti Conferentíában
Ar no 1718. szereztetett Ecclesiai rendelések a házasság körül mellyek publicaltattak ezen Filepszállási sz.
Gyülekezetben is Anno 1739. 11. Januarii.

Házasok addig,
Atyánk, Hiszek
Praedicator előtt
mennek.

8. A Leányos Házrul a férjhez ment személlyt
ebéd előtt kérjék ki a Vőlegény részéről valók, mikor
még minden józanon vagyon, nem estve s ügy iillyenek
osztan mind két felek ebédhez az Ur nevében.
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A vasárnapi iskolák jubileuma Londonban.
London, 1880. julius 4.
I.

Nagytiszteletü szerkesztő úr! Junius 26-ikától elkezdve máig a vasárnapi iskolák alapításának szazados
emlék-ünnepélye volt. A „Times*, más fővárosi lapok
és nagyszámú vidéki nagyobb és kisebb lap hoszszú
tudósításokat hoztak az ünnepély folyamáról. A legfőbb egyházi méltóságok, parliamenti tagok mindkét
házból, kitűnő theologusok és magas állású férfiak az
Egyesült Államok-, Páris-, Berlin- s más helyekről vettek az ünnepélyben részt. Ily nagy fontosságú lévén
az ünnepély, célszerűnek látom arról némelyeket becses
lapja olvasóival közleni.
Mindenek előtt az ünnepély előzményeiről kell
némelyeket elmondanom.
Angliában a vasárnapi iskola nagyszerű intézmény. Csaknem általános itt az a meggyőződés, hogy
semmi sem tett többet a tudomány- és erkölcsöknek a
nép nagy tömege között való elterjesztésére, mint a
vasárnapi iskolák. Ez elvből kiindulva különböző egyházak papjai és tanítói arra a gondolatra jöttek, hogy
most, a midőn az általános nevelésügyet az állam vette
kezébe, a vasárnapi iskolák emlékére, — mint a melyek
a népoktatás nagy munkáját megkezdették, és csaknem egy századig végezték az állam legkisebb megterheltetése nélkül, — nemzeti kötelesség valamely
illő emléket állítani. E tekintetben általános volt
a megegyezés a különböző felekezetek és egyének
közt. De már a kivitelnél szakadásra került a dolog.
Ugyanis az unitárius vasárnapi iskola - társulat azon
ajánlata, miszerint ők is részt kívánnak venni az ünnepélyben, visszautasíttatott, annak alapjan, hogy ők nem
evangeliom szerinti keresztyének. E visszautasításnak
a hitbeli különbségen kivül az is volt oka, hogy az
unitáriusok nemcsak Raikes Róbertnek akartak szobrot emelni, mint a többiek, hanem mindazoknak felekezeti különbség nélkül, a kik az alapítás nagy munkájában részt vettek. Elég az hozzá, a visszautasítás
roppantál elkeserítette az unitáriusok egy részét, nemcsak azért, mert tőlük a többi atyafiak megtagadták a
keresztyén nevezetet, hanem azért is, mert ők mindig
nagy gondot fordítottak a vasárnapi iskolákra, sőt Eindsey Theophilus, a ki unitárius volt, csaknem husz évvel Raikes előtt vasárnapi iskolát nyitott.
Sokan a visszautasítást philosophusi nyugalommal
el akarták hallgatni, de a hevesebb párt egy felekezeties
színezet nélküli emlékoszlop emelése mellett izgatott
és célt ért. Az oszlop a Lindsey által alapított első
unitárius templom előtt állítatott fel, közel a Themse
folyóhoz. Az emlék áll egy 8*/2 láb magas gránit osz-

lopból ; tetejében siciliai márványból egy vasárnapi iskolás gyermek, térdén nyitott bibliával, jobb keze
látszólag az uj testamentom egy szövegén nyugszik,
arccal felfelé néz, mintha várná a tanitó magyarázatai.
, — A felírás elölről legfelül: „Legeltesd az én bárányaimat.* Azután 1 : „Emeltetett a vasárnapi iskolák
alapítói keresztyéni munkásságának emlékére, Borromeo bibornok idejétől 1580, Lindsey Theophilus és
Raikes Róbert idejéig 1780; Isten iránti hálából az ő
áldásáért a vasárnapi iskolák munkáin a mult században ;
és azon buzgó reményben, hogy nem sokára jönni fog
az az idő, a midőn véleménykülönbségek nem fogják
többé elkülöníteni Krisztus tanítványait az üdvösnek
munkálásában. 1880.* Azután: „Arról ismernek meg
mindnyájan, hogy az én tanítványaim vagytok, ha
egymást szeretitek. János XIII. 35.* Az oszlop baloldalára a következő nevek vannak bevésve, mint a
vasárnapi iskolák alapitói: Borromeo bibornok (róm.
kath.), Milano, 1580. Tiszt. Alleine József (nonconformist), Bath, 1668. Boevey C. (anglican), Flaxley, 1717.
Tiszt. Lindsey Theophilus (unitárius), Catterick, 1764.
Cappe Catherine (unitár.), Bedale, 1765 Ball Hannah
kisasszony (methodist), High Wycombe, 1769. Jobb
felől: King Vilmos (vvhitfieldite), Dursley, 1774. Heys
Jakab (presbyterian), Little Lever, 1775. Kennedy Tamás (episcopalian), Downpatrick, 1776. Simpson Dávid
(church of England), Macclesfield, 1778. Tiszt. Stock
Tamás és Raikes Róbert (church of England), Gloucester, 1780.
Az emlék leleplezése junius 26-án ment végbe, nem
nagy közönség (7—800 személyből álló) jelenlétében, a
minek egyik oka a kedvezőtlen időn kívül abban is
keresendő, hogy az emlék emelése körül nem volt kellő
egyetértés.
Az ünnepély egy hymnus eléneklésével nyittatott
meg, a mely után Richárd Henrik — egy parliamenti
tag — röviden előadta, hogy az emlék a vasárnapi
iskolák alapításának emlékére van szánva, a melyek ez
országban száz évvel ezelőtt alapíttattak. Az első vasárnapi iskola Gloucesterben állíttatott Raikes Róbert
által; helyes, hogy egy oly nagy fontosságú esemény,
a mely oly üdvös befolyást gyakorolt ez ország népeinek jellemére, megünnepeltessék országszerte stb. Erre
a leleplezés a nép tapsai közt megtörtént.
Az ünnepély többi része a templomban ment véghez,
a hol mindenek előtt az üdvözlő iratok jelentettek be ; a
többek közt az olasz nagyköveté, a ki különös köszönetét
fejezi ki azért, hogy Borromeo neve, — a mely ma is
tisztelet tárgya Olaszországban, mint 300 év előtt, —
az emlékre felvésetett. Ezután a beszéd fonalát ismét
Richárd úr vette fel s előadta, hogy az emlék mindenek
előtt a vasárnapi iskolák emlékére emeltetett; de evvel
öszs7eköttetésben az emlék állitói a keresztyén egyetértés eszméjét is láthatóvá akarták tenni, különböző
vallásos testületek képviselői által, a kiknek neveik az
e mlékre felvésettek. Ez azt mutatja, hogy különböző

hitű emberek is egyesíthetik rokonszenvüket a keresztyén emberszeretet valamely nagy munkája körül. —
A vasárnapi iskolák szolgálatát, — a melyet azok a
társadalomnak tettek, — csak akkor tudjuk megbecsülni
igazan, ha tekintetbe veszszük a nép állapotát amaz
iskolák alapítása előtt. Abban az időben nem volt
elemi iskolázás. A szegények és a munkas-osztaly gyermekei szánalomra méltólag el voltak hanyagolva, tudatlanság, bün és nyomorban nőttek fel. A mult század
végén és a jelen elején is tízezerével voltak, akik azon
kivül semmi nevelést sem kaptak, mint a melyet a
vasarnapi iskola nyújthatott. A vasárnapi iskolák felébresztették a sokasag lelkét a végtelen Atya, a szellemi
és örök élet eszméje iránt. A nyomasztó szükség a
vasárnapi iskolák hiánya miatt, onnan is világos, hogy
azok a létrejövetel után rohamos gyorsasággal terjedtek
el országszerte. Az első vasárnapi iskola Raikes által
alapíttatott Gloucesterben 1780, s már 1787-ben a vasárnapi iskolai tanulóknak a szama 250,000-re rúgott. Minthogy ingyen nem lehetett elég tanítót kapni, azért
Raikes shillingjével fizette a tanitók nagy számat; de
minthogy az így sem volt jó, ő arra a szerencsés gondolatra jött, hogy a munkát keresztyén nőknek és
férfiaknak kell magokra vallalni, nem kereskedői indokból , hanem a vallásos kötelesség és gyönyör
nemes elvéből. Erre idő folytan nemes verseny keletkezett a keresztyén egyházak tagjai közt a munka felvállalása és folytatására. Ma több mint 300,000 férfiés nőtanitó íolytatja a nemes munkát díj és jutalom
nélkül; a kik között minden osztályú emberek vannak,
a lord kancellártól elkezdve le a nehéz kézi munkásig.
Ezeknek a munkájok most igen meg van könnyítve
az elemi iskolák alapítása altal az egész királyságban.
Mert meg vannak kiméivé a rabmunkától a gyermekeket az olvasás elemeire tanítani, a mely ezelőtt munkájok és idejök egy részét felemésztette ; feladatuk
most nem az emlékezetet, hanem a lelkiismeretet és jó
hajlamokat fejleszteni. A vasarnapi iskolák végtelen
szolgálatot tettek a béke és az emberek közt az egymás iránti jóakarat ügyének, a melyeket azok a mult
csalfa patriotismusa helyébe tettek; a gyanú, féltékenység és gyűlölet szellemét, a melyek még keresztyén
népek között is uralkodtak, az Isten atyai voltának
közös tudata és közös testvériség érzete váltották fel.
Ez utóbbi szellem az, a mely az unitáriusokat vezérelte,
a midőn ők felekezeti különbség nélkül megtisztelni
kívánták azokat, a kik a vallas és humanismus nagy
munkájaban részt vettek a vasárnapi iskolák alapítása
által. Az alapításért bizonyára senkit sem illet meg
oly nagy tisztelet, mint Raikest, de a nagy eszmék az
ő koraban sem jöttek létre hirtelen, teljes kiterjedésben
egy ember ágyából, hanem előbb sokan és sok alakban kisérlették meg azokat létre hozni. A szónok még
kiemelte Borromeot, mint a kinek a vasárnapi iskolák
alapításában érdemei vannak, s mint a kinek neve és
emléke tiszteltetik ma is egész Olaszországban az ő

kitűnő erényeiért és számos szolgálatáért, a melyeket
az emberiség ügyének tett.
Richárd után az olasz követségi titkár beszélt,
megköszönvén a megtiszteltetést, a melyet Italia nyert
a Borromeo neve utján. Még többen és igen érdekesen
beszéltek. A többek között Carpenter Maryt is nagy
tisztelettel említették meg, mint a ki a vasarnapi iskolák és humanismus érdekének nagy szolgálatokat tett.
Még megkívánom említeni, hogy junius 27-én és
julius 4-én abban a templomban, a mely előtt az emlék felállíttatott, ünnepélyes isteni tiszteletek tartattak az
esemény emlékére.
Hétfőn junius 28-án az összes unitárius vasarnapi
iskolák (kettőnek kivételével), mintegy 2 — 3000 tanitó
és tanuló, kirándultak az Alexander*palotába, a hol
mindenféle mulatságok között telt el a nap. Délután
3 órakor a hangverseny-teremben gyűlt össze az
egész tanítói kar s gyermeksereg és mintegy 4—5000
latogató közönség, a hol a vasárnapi iskolák tagjai orgona és a palota bandajának közreműködésével 12
hymnust énekeltek el meglepő eredménynyel.
Az orthodoxok a Sunday School Union vezetése
alatt sokkal nagyszerűbben ünnepelték meg a vasarnapi
iskolák alapitasanak százados évfordulóját. Erről gondolom holnap irhatok egy kis tudósítást.*)
Varga

Dénes.

Lang-alapítvány.
A híres zürichi pap, L a n g Henrik nevét, annak
halala utan a schweici reform-egylet, egy, a theologusokat segélyező Lang-alapítvány altal, az 1876. évi május
16 án St. Gallenben tartott egyetemes gyűlésén megörökíteni határozá. E g y év forgott le, míg az alapszabályok megalkotva lőnek. Első számadási év gyanánt tehát 1877 lett megállapítva. Miután azonban
közbejött akadályok folytán a számadás csak
1878
őszén állíttathatott össze, a bizottság nevében dr. Biedermann, mint elnök és Langhausz lelkész, mint jegyző,
azt indítványozták, hogy a két év számadása foglaltassák egybe.
A két évben, t. i. 1877. és 1878-ban az egyes
kantonok részéről befolyt adományokat a berni „Reform" következőleg allítja öszsze :
l&TV.
löTJüi.
Aargau
Appenzell
Basel vidéke
Basel városa
Bern
St. Gallen
Glarus
Graubünden
Luzern
Thurgau
Waadt
Zürich
Összesen

egyszeri jár.
198 fr.
708 fr.
125 fr.
625 fr.
490 fr.
6000 fr.
—
fr.
435 fr.
145 fr.
I 4 5 6 fr.
70 fr.
9318 fr.
19.570 fr.

évi járulék
158 fr.
984 fr.
67 fr.
891 fr.
516 fr.
2000 fr.
—
fr.
368 fr.
248 fr.
1240 fr.
390 fr.
1062 fr.
7824 fr.

egyszeri jár.
—
fr.
250 fr.
—
fr.
—
fr.
40 fr.
I 7 3 0 fr.
—
fr.
215 fr.
—
fr.
fr.
—
fr.
—
4231 fr.
6466 fr

évi járulék
fr.
754 fr.
—
fr.
940 fr.
544 fr.
1Ó80 fr.
—
fr.
39o fr.
195 fr.
800 fr.
—
fr.
1113 fr.
64IÓ fr.

*) Már meg is kaptuk. Jövő számunkban közölni fogjuk.
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Szerk.

Genf kantona theologusokat segélyező külön alapítványnyal bír, gyűjtése tehát ahoz csatoltatott.
Az alapítvány összege tett 1877 végén nem
egészen 25,000 frankot, és 1878 végén 30,000 frankot.
1877-ben segélyeztetett 5 berni 1650 frankkal, 2.
st. galleni 800 fr., 4 graubündeni 1100 fr., 1 thurgaui
250 fr. és 4 zürichi 1350 frankkal; összesen 16 stipendium, 5150 f r . — 1878-ban 1 baseli 300 ír., 5 berni 1400
fr., 4 st. galleni 1500 fr., 2 glarusi 600 fr , 5 graubündeni 1150 fr., 1 thurgaui 400 fr., 5 zürichi 1600 frankkal ; összesen 23 stipendium, 6950 fr.
Ezen rövid kimutatásból láthatjuk, hogy a kezelő
bizottság valódi szövetségi szellemben osztja ki az adományokat, vagyis nem veszi tekintetbe a segélyezésnél,
hogy ez vagy ama kanton mennyivel járult az alaphoz.
Frmel

Gyula.

I RODALOM.
Olvasókönyv. A tanitó- s tanítónőképző intézetek
első osztálya számára. Szerkesztették Dr. Kiss Áron,
Komáromig Lajos. Péterffi Sándor. 8-r., 270 lap. Budapest,
1880. Dobrowsky és Franké tulajdona. Ara 1 frt 20 kr.
— A tanítóképző intézetek mindeddig a középiskolai
olvasókönyveket használták; pedig a tanítóképezde és
a középiskola célra, természetre és tantervre nézve egymástól nagyon különbözik. Helyesen cselekedtek tehát
a nevezett tanférfiak, midőn oly olvasókönyv szerkesztésére vállalkoztak, mely kizárólag a tanitóképezdék
altal lesz használandó. Az olvasmányok jól vannak öszszeválogatva a hazai őstörténelem, földrajz, természettudományok, nyelvtudomány és a paedagogia köréből.
Különösen érdekes és nagyjelentőségű ezen kézikönyvben az, hogy a nevezetesebb tájszólások, mint a göcseji,
őrségi, palóc, székelyföldi stb. tájszólások, egy-egy olvasmányban szintén föl vannak tüntetve.
Embertan tanitóképezdék, felső nép- és ismétlő
iskolák számara. A miniszteri tanterv alapján irta Somogyi Géza, tanitóképezdei tanar. 8-r., 46. lap. Budapest,
Dobrowsky és Franké tulajdona. 1880. Ára 36 kr. —
Jelen munka szerzője, aki lapunknak is egyik derék munkatársa, az iglói képezdében évek óta tanítván az embertant, volt alkalma ezen tantárgygyal nem csak megismerkedni, de tájékozni is magát az iránt, hogy abból
mit és mennyit kell az iskolában felölelni s miképen
kell azt úgy előadni, hogy a növendékek az emberi
test szervezetével és működésével alaposan megismerkedhessenek. Ezen körülménynél fogva, bár nem vagyunk
szakismerői a tárgynak, ajánlhatni hisszük az előttünk
fekvő kézikönyvet, melynek ezenkívül még azon előnye
is van, hogy előadása értelmes, nyelvezete magyaros
és rendszere könnyen áttekinthető. A szövegbe nyomott 20 csinos, világos ábra igen megkönnyíti a szöveg
megértését.

Összehasonlító politikai földrajz a reáliskolák
VIII. osztálya számára. Irta Jablonszky János, tanár.
8-r., IV + 216 lap. Budapest, Franklin-társulat. Ára
1 frt. 40 kr. — Mióta a reáliskolai tantárgyak közé fölvétetett az összehasonlító földrajz, mind égetőbb szükséggé vált, ezen tantárgynak kézikönyvben való feldolgozása. Az első összehasonlító politikai földrajz a
reáliskolák számára tudtunkkal Kaszap Antaltól jelent
meg, Jablonszkyé a második. Az utóbbi épen most
látott napvilágot. Főhibaja az, hogy kissé terjedelmes,
ügy hogy — mivel a földrajz tanítására az uj reáliskolai tanterv szerint mindössze csak két óra fordítandó
— Jablonszky kézikönyvét szerintünk csupán kihagyásokkal és rövidítésekkel lehet használni. Igy azonban
igen hasznavehető könyv. Akadnak ugyan ebben is
hibák, de adatai altalaban megbízhatók. A könyv lapozgatása közben arra a tapasztalatra jutottunk, hogy
különösen a politikai intézmények előadásába csúsztak
be kisebb-nagyobb tévedések. Például a népek műveltségi fokozatai hiányosan vannak feltüntetve, amennyiben
szerző csak a földmivelő népekig halad s nem tesz említést a műveltség legmagasabb fokán álló népekről,
a kiknél t. i. a főiparágak mindenike aranyosan ki van
fejlődve. Az államalkatok osztályozását sem tartjuk
egészen korrektnek. Azután meg Magyarország alkotmányának és kormányzatának leirásaban is akadtunk
egy-két kisebb hibara, pl. hogy a törvényhatóságok központi tisztviselői csupán az alispánok, hogy 106 elsőfolyamodásu törvényszék van stb. Mindez azonban nem
sokat von le a különben derék munka értékéből. Vonzó
előadási modoránál fogva nemcsak mint tankönyv, hanem mint kellemes olvasmány is ajánlható.
Népiskolai tankönyvek. Dobrowsky és Franké
kiadasaban megjelentek : Földrajz a népiskolák számára.
Irta Laky Dániel. Ára 16 kr. — Mezei gazdaság- és
kertészettan népiskolák számara. Irta Kiss Kálmán. Ára
15 kr. — Földrajz, Dr. Emericy Gézától. Négy füzet.
Az i-ső füzet a 3-ik osztály számára (környékleirás, mely
Magyarország minden községében hasznaiható), ara 16
kr; a 3-ik füz. a 4-ik oszt. számára (Magyarország, az
osztrák-magyar monarchia, az öt földrész első ismertetése), ára 20 kr; a 2-ik füz. az 5-dik osztály számara
(a hazai és az osztrák-magyar monarchia politikai szervezete ; ezeknek és az öt földrésznek bővitő és kiegészítő ismertetése), ára 20 kr. ; a 4-ik füz. a 6-ik oszt.
számára (csillagaszati földrajz), ara 20 kr.
Az Evangy. Lelkészi Tár 8-dik füzete megjelent.
Tartalma: Három aratási beszéd, Könyves Tóth Kálmántól. Az elmúlt szenvedésekre való- visszaemlékezésről, Láng Adolftól. Természeti és erkölcsi aratas, Czelder Mártontól. Aratási uri szent vacsorakor, ugyanattól.
— Ezen derék vállalat előfizetési ára a »Figyelő * előfizetői részére 2 frt., másoknak 3 frt. Az előfizetési pénzek Felsőbányára küldendők.
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* Személyi hirek. Dr. Ballagi Aladár, egyetemi
magántanár, lapunk munkatársa, a budapesti m. kir. tudó mány-egy etemen az újkori világtörténelem legközelebb felállított tanszékére helyettes tanárul neveztetett ki. — Lévay Lajost, az újonnan valasztott
sárkeresztúri lelkészt, lapunk derék munkatársát, f.
hó 4-kén iktatta be hivatalaba Konc Imre főesperes. Az ifjú lelkész ez alkalommal tartott beszédét
— mint bennünket tudósítanak -— a gyülekezet nagy
figyelemmel hallgatta végig. Kifejtette abban, hogy nem
betűt, nem tant, hanem a Jézus egyszerű, tiszta evangéliumát, az igét, a sziv és lélek vallását fogja hirdetni;
rautalt a cura pastoralisra s kijelenté, hogy hiveit föl
fogja keresni saját tűzhelyeiknél s végül, hogy szeretettel oktatni, tanítani fogja őket, de ha kell, feddőzni is
fog stb. A legtisztább szívvel kívánjuk, hogy az uj lelkész buzgó törekvéseit fényes siker koronázza. — Hanlms Gyula, penci és Takács Lajos, tápiószentmártoni ev.
tanítók, az illető egyházak beleegyezésével állomást
cseréltek. — Baab Károly, felsőmicsínyei ev. lelkész
és zólyomi főesperes, a körmöcbányai egyház lelkészéül választatott meg s uj hivatalát a jövő hó közepén
foglalja el. A milyen szerencsés ezen, majdnem egyhangú
valasztás a körmöcbányai egyházra nézve, oly fájdalmas
az a zólyomi esperességre nézve, mely a távozó lelkészben egy példás papot, és egy igazságos, tapintatos
és buzgó esperest veszít. — A Tolna-Baranya-Somogyi
ev. népes egyházmegye világi felügyelőjévé Nádasi Kálmán szentlőrinci (baranyamegyei) földbirtokost és a Ferenc-József-rend lovagkeresztje birtokosát ; esperesévé

pedig a 16 évig esperesi hivatalt viselt és resignalt Schleining Karoly helyébe Bittér István gyönki ev. lelkészt
és a dunántúli ev. egyházkerület ékes tollú főjegyzőjét választa meg.
* A békésbánáti ref. egyházmegyei gyámolda,
melynek újraalakítása a f. évi március hóban H.-M.-Vasárhelytt tartott egyházmegyei gyűlésen végzésileg kimondatott, — mint a H.-M.-V.-ben olvassuk — f. hó
i-sején „egyházmegyei özvegy-arva-pénztar® cím alatt
tényleg megalakult. Legközelebb a valasztmány Vásárhelyit több ülést tartott, melyekben a többi közt elhatarozta, hogy tőkéjének elhelyezésénél előnyt ad a takarékpénztarak felett a maganfeleknek, a kiknek betáblázás
mellett, a törvényes 8®/0 kamatra könnyű uton s bármily
hosszú időre, nyugalmas kölcsönökkel szolgalhat, pénztarnoka Pap Imre, vásárhelyi ref. lelkész utján.
* A békési ág. hitv. evang. esperesség — mint
a Békésm. Közi. írja — f. hó 6-án s következő napjan
az orosházi egyház kebelében tartotta évi közgyűlését.
P2 közgyűlésen lett Osztrolucky Géza az esperesség
felügyelői hivatalába ünnepélyesen beiktatva. A közgyűlést gyamintézeti isteni tisztelet előzte meg, melyen
Korén Pál pitvarosi lelkész ur s az esperesség főjegyzője tartott beszédet a nemes adakozás felélesztésére,
mily hatásosan, mutatja a jótékonyság oltarara lerakott
szeretet-adomany nagysága s a közgyűlés amaz óhaja,
hogy a beszéd nyomtatásban is megjelenjék s árusittassék. A végzett isteni tisztelet után az esperesség
egyházainak képviselői bevonultak a templomba s itt
Áchim Adam esperes ur előadván a lefolyt felügyelői
választás eredményét, mely szerint Osztrolucky Géza
lett csaknem egyhangúlag a banyakerületi utasítások
szerint 6 évre az esperesség élére emelve, bizottság
kiküldését hozza javaslatba, mely őt a közgyűlésbe
meghívja. Nehany perc múlva teljes magyar díszben, a
közgyűlés harsany éljenzése közt megjelent az ünnepelt
s elnöktársának meleg üdvözlésére, mely a nemes
családnak s férfiúnak főként országszerte ismeretes példás
evangeliumi jellemét mutatá be, a hivatalos esküt letette. Élete feladatául tűzte — úgymond az ünnepelt
— egyszerű napszámosként szolgálni szeretett egyházát;
nagy vala következőleg meglepetése, midőn a legnépesebb, 90 ezer lelket meghaladó esperesség egyike által e díszes állásra emeltetett. Az esperességi özvegy-árvaintézetre s az alapítandó tanári gyámoldára hiván fel
a közfigyelmet, ezer frtnyi alapítványt tesz ez alkalommal, mely a két humánus célra megosztatik. A lélekemelő aktusra az esperesi évi jelentés, ezután pedig a
folyó ügyek tárgyalása következett. Déiben mintegy
130—-i4o terítékű bankette volt, melyen lelkesebbnél
lelkesebb pohárfelköszöntők mondattak. Délután öt
órától fogva az iskolaszék s a kiküldött számos bizottságok működtek s késziték elő a következő nap tárgyalásait. Estve fáklyákkal vonult a tűzoltó-egylet teljes
díszben Székács István inspektor ur háza elé, vendégének tiszteletére. Lehócky József ur, a közkedvességű

katholikus plébános volt itt a tűzoltó-egyletnek s Orosháza községének megragadólag ékes szavú tolmácsa.
* A vasárnapi munkaszünet. Budapesten csaknem az összes elsőrangú kereskedők hozzájárultak ahoz,
hogy julius és augusztus hónapokban vasárnaponkint
boltjaikat zárva tartják s már a legközelebb mult vasárnap a boltok legnagyobb része csakugyan zárva is volt.
Hat biz ez igen szép dolog ; de mi azt óhajtanok, hogy
necsak a nyári melegekben, hanem télen is szenteltessék meg a vasárnap. Azután meg azt is óhajtanok,
hogy necsak a budapesti kereskedők munkásaira, hanem
általában minden munkásra nézve pihenő nap lenne a
vasarnap. A legközelebbi vasárnap délelőtt a fővárosban a muzeum-köruton, midőn az ájtatos hívek épen
isteni tiszteletre gyülekeztek a reformátusok templomába,
javában folyt a nagy zajjal járó kövezési munkálat. Ha
a fővárosi hatóság ilyen példával megy elől : mit várjunk egyesektől ?
* Gyászhír. Szőts Farkas, budapesti theologiai
akadémiai tanárt azon sűlyos csapás érte, hogy neje, néhai
Nagy László kir. tanácsos és tanfelügyelő leánya, f. hó
9-én, életének huszadik évében, boldog házasságának
13-ik hónapjában, tüdővészben elhunyt. Temetése 11-kén
ment végbe. Az az általános és mély részvét, mely a
derék fiatal nő elhunyta felett nyilvánul, szolgáljon némi
vigasztalasul a mélyen lesújtott családnak.
* Szerkesztői mondanivalók. T.
munkatársainkhoz. Minthogy lapunk már hónapok óta a szó szoros
értelmében túl van halmozva kézirattal: a füzetes vállalatok egyes füzeteiről ismertetéseket és biralatokat ezentúl nem közölhetünk, hanem legfölebb egy egész évfolyam ismertetésének adhatunk csupán helyet. — V.
D. London. ígért közleményét köszönettel fogjuk venni.
Intézkedtünk, hogy ezentúl ön számára a lapot borítékban küldjék. — M. Gy. Ácsa. Levelet irtunk. — Sárospatak. A tápintézeti kimutatást jövő számunkban
fogjuk közleni. Szintén levelet irtunk.

NECROLOG.
A mult hó 16-ik napjan hantoltuk be a sírt id.
Csabai Pál, balogi ref. tanitó koporsója felett. A megboldogult egyik kimagasló alakja volt a gömöri ref.
egyházmegye tanítói karának, minden tekintetben méltó
arra, hogy a név, melyet a nevelés szent ügyének ily
ernyedetlen napszámosa viselt, ha sziklakemény gránitba
bevésve nem lesz is, mégis meg legyen legalább pár
sorban mentve az örök feledéstől. E célból a boldogultnak életrajzát — a mint az adatokat összeszerezni bírtam — atadom a nyilvánosságnak.
Id. Csabai Pal született 1815. dec. 14-ikén Gömörmegye Harmac községében, nemesi osztályhoz tartozó földmivelő szülőktől. Elemi iskoláit Harmacon, az
algymnasiumot pedig a rimaszombati ref. iskolaban vé-

gezte. Innen Sárospatakra ment, a hol agymnasiumi felsőbb osztályokat elvégezvén : a theologiai tanfolyamon a
papi pályára képezte magát. Mint szegény szülők gyermeke egy kis jövedelemszerzés végett, nyolc éves diák
korában az imolai ref. egyházba ment ki három éves
tanítónak, hogy a káplánévekre egy kis pénzt gyűjtsön
magának ; itt azonban mar teljes erővel kelt fel lelkében
a tanítói pályához való meleg vonzalom, s híveitől
kérve, a három évhez kettőt toldott még, és így Imolán
öt évet töltött, 1840-től 1845-ig. Ekkor az alsószuhai
egyház hívta meg tanítójának, s ő ezen állomást el is
foglalta 1845-ben. Az 1846-ik évben házasságra lépett
Katona Ágnessel, egy szelíd lelkű papleánynyal, kivel
hosszú időn át boldog családi életet élt. Mintegy három
évvel ezelőtt ragadta el a halál szeretett nejét karjai
közül. Alsó-Szuhán 1854-ig viselte a tanítói hivatalt
ritka szorgalommal. Hire, neve, ekkor már a gömöri
egyházmegyében ismeretes volt. Szuhai állomásán több
egyház kereste meg meghívásával, szerették volna megnyerni a szakképzett és kitűnő szorgalmú tanítót. A
rimaszombati egyház fényes küldöttséggel, Dapsi Vilmos
jelenlegi kúriai biró vezetése mellett, hivá meg tanítójának. O azonban a rimaszombati meghívás helyett
a balogit fogadta el 1854-ben. Azóta ott élt és működött, minden percét a nevelés szent ügyének aldozva,
míg nem a mult hó 14-ikén jobb létre szenderült. Koporsója felett Szalóci Dániel rimaszombati egyik lelkész
mondott meleg hangon buzgó imát; sírja felett pedig Csizi
Miklós valyi tanitó tartott az elhunyt érdemeihez méltó
gyászbeszédet.
Elhunytát kesergi két fia: Csabai Pal szkárosi
ref. lelkész és Csabai József tanitó, kit neje elhunytaval
a boldogult magahoz vett társtanitóképen, hogy mind
iskolaja vezetésében, mind pedig a házi bajok viselésében segédkezzék mellette.
A tisztelet és kegyelet adóját, koporsója felett
nagy részvéttel fizették le a szép számmal összegyűlt
lelkészek, tanítók, a balogi ref. egyház hivei és a hercegi uradalom tisztviselői.
Ezek id. Csabai Pál elhunyt balogi ref. tanitó
élettörténetének adatai. Szakképzettség, széles paedagogiai ismeret, páratlan, soha nem lankadó szorgalom, —
ezek voltak mint tanítónak főbb tulajdonai és e tulajdonok tanítói palyája alatt, 40 hosszú éven át, mindig
fényes eredményekben nyilatkoztak. Iskolája mindig a
legkitűnőbbek közül való volt, és minden tekintetben
a kor színvonalán állt, a miért is aztan, időközönként
többnyire vidéki növendékei is voltak, kiket szelid családi körében, mérsékelt díjért élelmezett, a tiszta erkölcsökben és hasznos tudományokban a legszebb eredménynyel kiképezett.
Családi élete csendes, boldog volt, a hol mindenki
örömet, nyájasságot látott és a ki annak körében megfordult, szivében, lelkében felvidulva távozott onnan.
Mint ember, szelid, derült

kedélyeért,

paratlan

becsületességéért, humánus magaviseletéért mindenkitől
szerettetett és tiszteltetett.
Adjon az Isten a mi magyar reformált egyházunknak sok ily jeles tanitót! Vírraszszon a hű emlékezet
sirja felett!
Egy sajóvölgyi ref. pap.

ADA KOZASOK.
Az orsz. prot. árvaházra: Benkő Gyula 2 írt
8o kr. (Ehez járultak: marócsai confirmáltak : Hegedűs
P. io kr., Pál S. io kr., Márkus Sára io kr., Berta

Juli io kr., Nagy Zsófi io kr., Körcsönyei Eva io kr. ;
kákicsi confirmáltak : Körösztös J. io kr., Margit I. io kr.,
Farkas F. io kr., Vas R. P. io kr., Gál D. io kr., Balázs
I. io kr., Varga S. io kr., Mózs P. io kr., Kovács
Juli io kr., Gál Juli io kr., Vas Zsófi io kr., Sáfrán Mári
i frt, Gál Juli io kr.) — Rác Lajos mádi ref. leik. 2 frt
35 kr. (Ehez járultak: Rác S. io kr., Balajti D. io kr.,
Bihari F. 20 kr., Grajner J. (ev.) 2cTkr , Márkus S.
20 kr., Lácai Vilma 20 kr., Turóci Erzsébet 25 kr.,
Korotnai Rozália 40 kr., Keresztyén Zsuzs. 50 kr., Henc
Zsuzs. 20 kr.) — Mészáros János cecei ref. leik. 75 kr.
— Kazincy Emil kapitány 1 frt. -- Zachar Gusztáv Rimaszombatról 5 frt a gyámegyleti elnök részéről. — Dömötör Lajos bölcskei ref. leik. 50 kr.
Szerk.

Pályázat tanári állomásra.
A c s u r g ó i ev. ref. 6. oszt. g y m n á s i u m b a n
lesz a választandó t a n á r n a k tanítani,
osztályban;

e g y tanári állomás b e t ö l t e n d ő levén, k ö t e l e s s é g e

mint a III. osztály

főnökének:

T ö r t é n e l m e t : a IV., V. és Vl-ik o s z t á l y b a n ;

Latin nyelvet

Földrajzot:

a III. és

a IV-ik o s z t á l y b a n ;

IV-ik
r

\ allást:

a Ill-ik s IV-ik osztályban.
J ö v e d e l m e lesz évi 6 0 0 o. é. forint és szabad l a k á s ;
íele részben rét,

e s e t l e g lakás

és földek helyett

e g y hold föld,

évi 100 frt. k é s z p é n z ;

fele

kész

részben

fizetése

5

szántó,
évenként

50 forinttal javittatik, míg az összeg 8 0 0 frtra emelkedik.
3 év alatt oklevelet szerezni köteles.
A tanári nyugdíj-intézetnek kötelezett tagja.
P r ó b a é v : 2.
A pályázati o k m á n y o k , 11 m.:
vonat,

előélet,

szolgálati

s erkölcsi

érettségi s iskolai bizonyítvány,

igazolvány,

egészségi állapotot

keresztelési a n y a k ö n y v i ki-

tanúsító járási,

illetőleg városi

orvosi bizonyítvány alulírotthoz f. évi a u g u s t u s 7-1'g b e k ü l d e n d ő k .
Kelt H e d r a h e l y t , (u. p. Kadarkút),

1880. julius hó 7-én.

Körmendy
2—3

Sándor,

esperes.

az öcsödi ref. egyház
Teendők.
A canonica ó r á k o n
búcsúztatás.
Évi

népisicolájában

A 3-iktól

nagyobb fitanitói

felfelé m e n ő o s z t á l y o k n a k

templombani

prédikálás.

(rektori)

állomásra.

tanterv

szerinti tanitása.

egyházkerületi

T e m e t é s e k n é l —- a hol kívántatik — a

templomban

L e g á t u s és supplicans d i á k o k n a k koszt és szállással ellátása.
fizetés.

1., 7 0 0

forint é v n e g y e d e n k i n t

fizetve.

2.,

Szabad

lakás.

3.,

Búcsúztatós

halottól 2 forint.
Feltételek.
e l ő n y b e n részesülnek.

Tanitói

oklevél

mulhatatlanúl

Az állomás f. évi s e p t e m b e r

kívántatik.

Teljesen

katonamentes

egyének

i-én elfoglalandó.

Kik pályázni ó h a j t a n a k , k é r v é n y e i k e t s bizonyítványaikat

f. évi

a u g u s t u s 8-ig - - bezáró-

lag — a d j á k b e a ref. lelkészi hivatalhoz.
Kelt Öcsödön, — B é k é s m e g y e —

1880. julius 1 i-én.

A

Presbyterium.

a t i s z a f ö l d v á r i — a városhoz egynegyed óra távolságii — ö r e g s z ő l ő b e l i ref. elemi iskola
tanitói állására, a következő évdíj mellett: i) L a k á s az iskolaépületben. 2) Készpénz 50 forint. 3)
Búza 25 köböl. 4) Á r p a 25 köböl. 5) Tandij minden tanítványtól egy-egy véka buza és egy csirke.
Tankötelesek száma 60 körül. A fölszerelt pályázatok aug. 20-ig a lelkészi hivatalhoz küldendők-

Vári Szabó

Sámuel,

ref. lelkész.

A csallóköz-somorjai ág. hitv. ev. egyház
elemi iskolájánál betöltendő egyik tanitói állomásra, melylyel a mindkét nembeli 4., 5. és 6. osztály,
esetleg 1., 2. és 3. osztály tanítása van összekötve, pályázat hirdettetik. J a v a d a l m a k : 500 frt készpénz,
6 öl lágyfa a tanitói laknak, 4 öl az iskola fűtésére, szabad lakás, ezen kivűl a szokott temetési és
esküvési stólailletékek. — F e l t é t e l e k : képezdei képesités, kellő gyakorlottság az orgonálásban és
énekvezetésben, a m a g y a r és német nyelvben való tökéletes jártasság, 26 tanóra hetenként; az
orgonálást a gyülekezet két tanítója egymást hétről-hétre felváltva végzi; a tanitó részéről helyváltoztatás esetén 2 havi felmondási határidő köttetik ki.
A pályázók kellően felszerelt folyamodványaikat alulirt elnökségre címezve f évi augustus
hó 10-ik napjáig küldjék be.
Csallóköz-Somorján, 1880. julius hó 6-án.

2 3

Az egyházközségi

elnökség.

A k é s m á r k i ev. népiskola V. és Vl-ik leányosztályában a megürült tanszék a jövő iskolai évben egy evang. tanitó vagy tanítónő által lesz betöltendő.
Kivántatik : tanképességi bizonyítvány, a német és m a g y a r nyelvnek tökéletes ismerete,
a tanítónőtől különösen képesités a női munkák tanítására. Idegen nyelvek ismerete, rajz, ének és
zenében való jártasság, egyenlő viszonyok között előnyül szolgál.
Tanítási nyelv : a német. Személyes b e m u t a t á s kívánatos.
Fizetés: 382 frt. rendes évi lizetés; minden késmárki tanítványtól 5 frt, minden idegentől 10 frtnyi tandij; 44 k. m. fa a házhoz szállítva; 4 — 8 hectoliter árpa stb.
Pályázók kellően fölszerelt folyamodványaikat legkésőbb 1880. augusztus hó 5-ig legyenek
szívesek alulírotthoz beküldeni..
Késmárk, 1880. julius hó i-én.

3-3

Payer

Húgé),

egyh. s iskolai felügyelő.

ZAT.
A kecskeméti reform, főgymnásiumban pályázat hirdettetik
egy rendes tanári állásra, melylyel a m a g y a r és német nyelv tanítása a közép —
osztályokban is, van összekötve. T a n á r i oklevéllel birók előnyben részesülnek, a
pedig két év alatt tartoznak oklevelet szerezni. Fizetés elsőbb esetben ezer forint
esetben pedig az oklevél elnyeréseig nyolc száz frt. — Pályázat határideje f. évi

ideig a pályázatok a reform, l e l k é s z i h i v a t a l h o z küldendők.
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: Z D r . B a l l a g n i ZtN^Eóx-

esetleg alsóbb —
nem képesítettek
osztr. ért., utóbbi
julius 25 , mely
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PROTESTÁNS

E G 1 H A Z I ÉS ISKOLAI
SZERKESZTŐés
K I

A

D

Ó - H I V A T A

L :

VIII. ker. Máriautca 10. sz, 1, em,

LAP.

Elő f i z e t é s i dij:

Hirdetések dija:

H e l y b e n házhozhordással s v i d é k r e postai küldéssel

1 hasábos petit sor többszöri beiktatásáért

félévre 4 frt 5 0 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden

5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij

kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban.

külön 3 0 kr.

pEjfr* T e l j e s s z á m ú péld.éirL-y-o!k:k:a.l m i n d é g
Azon t. előfizetőink, kiknek előíizetésök
lejárt annak megújítására felkéretnek.

Via dura.
IV.
Meg kell engedni, hogy itt azon ellenvetést
tehetni, miszerint bármily nagyszerűek és a jelen
világnézletnek megfelelőek is legyenek az ujabb
theologia emez eredményei, mégis keresztyén
tudományunk legfontosabb kérdését, azt, mely
az uj-szövetségi iratokra, jelesül az evangéliumokra vontkozik, tisztán m e g nem oldották
és az ifjú theologus ezen ellenvetés által ismét
nehéz dilemmába jut, mert a tényleges egyház
amaz iratokon, mint istenihletett, kétségbe vonhatlan igazságokon folytatja tárgyilagos életét és
az ujabb kori theologia nézeteit úgyszólván figyelemre sem méltatja.
Szakpályánk tanulmányozási küzdelméből tehát m é g nem szabadulhatunk, mert theologiai kiképeztetésünk legnehezebb és legfontosabb tényezője m é g homályban borong. A m é g hátra
levő feladatunk az, hogy az uj-szövetségi iratok
értéke felett tisztába jöjjünk. E cél elérése okából forduljunk az e tekintetben legilletékesebb farumhoz, az úgynevezett Jübingai
iskoláhozmelynek lelke Baur Keresztély Nándor — Baur
azon kevés theologusok egyike, ki oly kérdésekbe,
melyeknek eldöntése egyedül az észt illette, soha
sem vegyítette a hitérzelmet vagy a kedély vallásos sugalmait. Bármennyire is rokonszenvezett
például a negyedik evangéliummal, mégis azt, vezéreltetve eszének higgadt vizsgálódásaitól, aránylag

szolgáilüaatTanik:-

későn keletkezett műnek ismerte fel, s kénytelen
tanítványtól
volt kijelenteni, hogy az nem azon
származik, ki az Ur kedvence volt ; hogy a benne
rajzolt Krisztus sem a történelem Jézusa, sem a
nevezett tanítvány Krisztusa nem volt. Baurt e
tekintetben vádolni m á r azért sem lehet, mert az
ő világnézlete mély vallásos volt, és a vallás tényét élénk melegséggel saját lelkében tapasztalta.
Ezen felül azon képességgel birt, mindazon dogmatikai és szentírási kérdéseket, melyek a vallás
lényegére vonatkoztak, a legnyugodtabb itészet
alá venni azon meggyőződésben, hogy a vallásosság és jámborság az által nem veszít, hanem
nyer.
A ki ma tudományosan képzett prot. theologus
akar lenni,7 annak okvetlenül kell ismernie
O
Baur epochalis műveit az uj-szövetségi könyvekről. > Abhandlung iiber d a s vierte Evangélium (< ,
^Paulus, der Apostel Jesu Christi<<c, és ^Kritische
Untersuchungen iiber die kanonischen Evangelien (< ,
mind oly művek, melyek a bennök kiderített igazság tűztengere által az ódon előitéletek egész
erdejét lángba borítják és beláthatlan messziségre
elvilágítanak.
Baur halhatatlan érdeme, hogy Strausz leromboló kritikája helyébe a felépítő itészetet érvényre emelte. Ő lángeszű tanítványának művére
hallgatott. Lassan és vigyázva előrehaladó, igazi
positiv természeténél fogva, mint a bányász, midőn behatol a föld belsejébe, minden kőréteget
minőségileg gondosan megvizsgál s a nyilvánosság elébe csak akkor lép, ha a keresett ércet
megtalálta: úgy járt el Baur, hogy az uj-szövetségi
iratokban elrejtett igazságokat felderítse. Mindig

közelebb és közelebb nyomult azon pont felé,
ahonnan döntő működését megkezdhesse. Egyszerre biztos alapra akadt.
Miután az uj-szövetségi könyveket keletkezésük s tartalmuk szerint megvizsgálta és mindegyiket
kellő helyére állította volt, megleste a vallás érütését magán Jézus szivén, a mennyire ugyanis
az emez iratokból kihallatszott. L e g h a n g o s a b b a n
vélte azt kihallani Máté evangéliumából, különösen a b o l d o g s á g dicsőítéseiből a hegyi beszédben,
azon mély értelmű szavakból, melyek az Isten
országának lényegét és feltételeit jelzik, és a szép,
tartalomdús hasonlatokból. Igy a keresztyénség alaphangulatát megtalálta volt azon vallásos tudatban,
mely a mulandóság mély érzetétől át van hatva,
de a véges korlátokon keresztül hat és a végetlenhez emelkedik ; azon vallásos bizalomban, melynél fogva az ember nem szolgának, hanem Isten
g y e r m e k é n e k érzi m a g á t ; azon erkölcsi tisztaságban és szeplőtlenségben, melyet Jézus minden
alkalommal hangsúlyoz; t o v á b b á a k é p m u t a t á s
elleni harcban és ama tökéletes igazságosságban,
melynél nemcsak a tett, hanem a belső gondolat,
nem a betű, hanem a szellem d ö n t ; — egyszóval
a vallásnak olyszerü felfogásában, melynélfogva
az Isten országába való beléphetésre más feltétel
nem létezik, mint tiszta erkölcsi élet, azaz Isten
akaratjának teljesítése.
E m e alapfogalmakra, — melyekben a jámborság és az erkölcsiség testvéri kezet nyújtanak
egymásnak és melyek az uj-szövetségi könyvekben az eredeti és valódi keresztyén eszmének
kifejezői Baur szerint, — mindig vissza kell térni
főképen azon károk után, melyeket az egyoldalú
confessionalismus túlkapásai és a d o g m á k miatti
csúnya p e r p a t v a r k o d á s az emberiségnek okoztak.
A keresztyénség ezen magasztossága, az erkölcsi
élet ezen tiszta felfogása és fenkölt eszményisége,
melyet Baur a három első evangéliumban felfedezett, elébe tiint Pál apostol leveleiben is. Igaz,
a tömlők, melyekbe a keresztyénségnek emez
első philosophusa az ujbort felfogta, sok helyen
gyengék; de azért az általa letett szellemi és vallásos
kincsek oly becsesek, hogy a csendes gondolkodású,
higgadt Baurt is, valahányszor az apostol leveleiben
oly helyekre akad, hol az a vallásbölcsész álláspontjáról a keresztyénséget a megelőző vallásokkal
párhuzamba teszi, megválik a tudósnak száraz

nyelvezetétől és örömteljes, fenkölt lelkesedéssel
ecseteli azon tényt, hogy Pál a keresztyénséget
legmélyebb lényegében úgy íogja fel, mint a felszabadított, nagykorú emberiségnek vallását. Lehetetlen Baurnak Pál apostolát olvasni és azon
meggyőződésre nem jutni, hogy tudományos vizsgálódásai folytán őt a keresztyénség erkölcsi és
vallásos tartalma teljesen áthatotta.
Baur kielégítette úgy a tudomány követeléseit, mint a vallásos érzelem óhajtásait. Baurtól
a legszabadabb és legorthodoxabb theologus egyaránt tanulhat kritizálni is, hinni is.
íme, ez ama ^via cl uraama
kemény, fáradságos út, melyen napjainkban a prot. theologusnak végig kell haladnia egy csomó kétely
és belső tépelődés között. D e a fáradság nem
háládatlan, nem hiábavaló ; a végeredmény nem
kétségbeejtő.
Igen, de váljon csak azért vázoltam én oly
hosszasan a jelenkori theologus tanulmányi pályáját,
hogy annak fáradságos voltát kimutassam; hogy
az öregek és fiatalok, az orthodoxok és szabadelvűek között netán felmerülendő véleménykülömbségek kiegyenlítését megkönnyítsem s hogy
a világiakat meggyőzzem, miszerint fiatal papjainknak mennyit kell tanulniok r
Ezért is. D e még más több fontos oknál
fogva is. T ö b b e k közt azért, h o g y aggodalmak
közt felvessem a kérdést : Hol az a prot. egyház,
mely a kor kívánalmai szerint ama ^ Jézus valléisémak* szolgálatában áll, melyet Baur derített ki
s melyet a mai theologus, kiképeztetésénél fogva
egyedül igaznak tart.- H a ma a legszorgalmasabb
theologus, — ki folyton tanul, vizsgálódik, küzd, halad,* tökéletesbiil,' ki régen
kinőtt azon fogalmako
ö
ból, melyek okai voltak a protestánsok két felekezetre való szakadásának, — a gyakorlati egyház
szolgálatába lép, első az, hogy kénytelen magát
negyedfélszázados hitvallások szolgálatára eskü
által kötelezni; pedig — bármit mondjunk —
világi hiveink műveltjei régen túl vannak az ókor
vagy a 16-dik század vallási felfogásain. Ezen mindenesetre változtatnunk kell. A mi feladatunk, hogy
a theologiai tudomány jelenlegi állása és a mai
világnézlet szerint, egyházunk mostani minden tényezői által terjesszük és általánosítsuk azon vallásos tudatot, miszerint ideje már megválni a
16-dik századi felfogástól és megteremteni oly

p r o t e s t á n s egyházat, mely sem Zwingli sem L u t h e r
tanát, h a n e m
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TÁRCA.
Adalékok a magyarországi nazarénizmus
történetéhez.
Napjainkban, úgy az egyházi, mint a világi sajtóban,
kormány - körükben, mint a törvényhozás termeiben,
többször voltak már eszmecsere tárgyai a nazarénus felekezet s annak hitelvei. Nem lesz tehát érdektelen, e
becses lapok hasábjain annak keletkezésére és terjedésére vonatkozó néhány adatot feljegyezni.
Mielőtt azonban kitűzött tárgyamhoz szólanék, alkalmat veszek magamnak, egy igénytelen, s csak 'kevesek
altal ismert ember életéről megemlékezni, de a kinek neve
a magyarországi nazarénizmus történetével szorosan
összeforrott. Ez ember volt a folyó évi jul. 6-án 77 éves
korabati Rákos - Keresztúron elhunyt Kropacsik János.
Kropacsik János Pesten 1803-ban született evang.
vallasu szüléktől. 1826-ban mint ácslegény vándorolni
indult külföldre. S miután bejarta fél Európát, Jütlandtól le egész Olaszországig, több évekig tartózkodva
Porosz-, Francia-, Helvét- és Bajorországokban, 1838-ban,
12 év után visszatért ismét szülőföldjére Budapestre. Innen
került aztan Rákos - Csabára, mint a B. Laffert-család
rakospataki molnarja ; itt élt és lakott 40 évig ; mígnem
halala előtt két héttel R.-Keresztúron lakó fiához vitetett,
hol e hó 6-án meg is halt.
Ezen Kropacsik János volt Denlcel József nevű,
erdélyi születésű ácslegény-társával együtt, ki a baptista tanokat Zürichből, a hol tanulta, 42 év előtt Magyarországra behozta. Különben Kropacsik , mély
vallásos érzelmű, csendes természetű, józan életű, munkás és takarékos ember volt. S bár Zürichből hozott
vallasos meggyőződéséhez holtig ragaszkodott, mégis
csaladja körében csupán azon egy tényben kivanta azt
érvényre juttatni, hogy a forradalom alatt 1849-ben született fiat nem akarta megkereszteltetni; mely dolog
csak 6 év múlva jutván tudomására az akkori R.-Keresztúri evang. lelkésznek, akkor eszközöltetett hatósági
parancs folytán a keresztelés.
Kropacsiktól és Denkeltől tanúlta aztán a baptista
eszméket Hencsei Lajos lakatos-legény s egész tűzzel terjesztette azokat előbb Pesten, később a dunántúli megyék-

ben, főkép Veszprémben és Zalaban, hova mint szülőföldjére
Hencsei Pestről visszament; s mint ilyen a nazarénizmusnak Magyarországon szintén egyik alapítója lőn. Mint
működött, s mily sikerrel terjesztette Hencsei a 40-es
években a nazarénizmust, részletesen és bőven megírta
azt Eötvös Károly országos képviselő, » Garolus* név alatt,
a Pester Lloyi és a Pesti Napló 1871-ik évi folyamában.
Az 1848—49-iki forradalmi időszak a nazarénizmust is elnémitá darab időre. Azonban mindjárt az 50-es
évek elején, jelesen 1850 — 51-ben kezdett az ugy Pesten,
mint Bácskában nagyon erősen terjedni. Pesten Szentpéteri hires aranyműves, Bácskában, főként Pacséron
és Omorovicán, a pacséri születésű (tehát nem külföldi,
mint némelyek hiszik) exfranciscanus Krámer vagy, mint
később nevét magyarosítá, Kalmár voltak a nazarénizmus terjesztői. Mely időben mind a politikai-, mind az
egyházi hatóság több rendbeli intézkedéseket tett terjedésök meggátlására, azonban kevés sikerrel. Bácskából
terjedt aztán a nazarénizmus később Szeged, Vásárhely,
Makó és Temesvár vidékére, onnan pedig Nagy-Szalontára és Debrecen tájára.
A fentebbi vázlat nyomán szerintem nem lesz nehéz
határozott feleletet adni, azon többször felmerült kérdésre is: váljon a baptizmus és nazarénizmus egy é?
Ugyanis tény az, hogy Kropacsik és Denkel hoztak
Magyarországba a baptista tanokat, mikből aztan a nazarénizmus keletkezeit. Tény, hogy a németországi baptista tanok és a magyarországi nazarénus hitelvek teljesen egyenlők, ennélfogva köztök a különbség inkább
nominális, mint dogmatikus. En tehát nem fogadhatom
el azoknak állítását, kik a baptizmust és nazarénizmust
két külön sektának tartják, én teljesen egynek tartom
s e tekintetben osztom Celder Márton nézetét. Hogy
mikor, ki által, és hol használtatott legelőször a nazarénus elnevezés, nem tudom; de azt tudom, hogy Bácskában, keletkezésűk óta hivatalosan mindég nazarénusoknak, a köznép által pedig szenteknek neveztettek, mely
elnevezés nyilván baptista eredetre mutat; ők pedig
magokat Krisztus követőinek hívják.
Végre azok ellenében, kik e sekta tagjait, — kiknek
jórésze, elismerem, nem egyéb, mint uj kori farizéus, —
még üldözni is hajlandók lennének, megjegyezni kívánom, hogy én őket sem oly veszélyeseknek nem tartom,
mint Könyves Tóth Kálmán tiszttársam, sem pedig fejeiket a martyr-korona dicsfényével körülövezni nem óhajtom ; csupán éber figyelmet kívánok az anyaszentegyház őrállóitól, meg lévén győződve, hogy a nazarénusok
ellen azon fegyver legerősebb és leghatásosabb, melylyel
az anyaegyház kebeléről leszakittattak. En több mint 20
éve ismerem a nazarénizmust. Négy évig volt alkalmam
mint káplánnak a 60-as években a főfészkökben Omorovicán figyelemmel kisérni őket ; sokat foglalkoztam, elmélkedtem a nazarénizmus felett; de végeredményileg azon
meggyőződésre jutottam, hogy az követői egyrészénél
a materiális önzés, másoknál a pauperismus, a legtöbbnél
polgári kötelmeik teljesítése alóli kibújni akarás, és csak

ép ezért óhajtanok, ha azokra az egyetemi almanach
szerkesztője jövőben nagyobb súlyt fektetne. A fenebbi
adatok legnagyobb részét saját számításaink alapján
voltunk kénytelenek összeállítani.
7) y\ budapesti ref. főgymnasium
értesítője. Igazgató Vámossy Mihály. Értekezések : Protestáns gymnasiumaink és a prot. autonomia, Dr. Csiky Kálmántól.
(Ez értekezésben a fölvetett kérdés igen alaposan van
tárgyalva, és sok oly igazság van benne, amelyet nem
ártana, ha a középiskolai oktatás rendezésénél úgy a
törvényhozás és a kormány, mint a prot. egyház figyelembe venne.) Tanulók sz. 422, kik közül 151 ref., 141
zsidó 110 r. kath. stb. Az első osztályba való fölvételre 147-en jelentkeztek, kik közül azonban 63-án visszautasíttattak.
8) A budapesti dg. h. ev. magyar-német
gyülekezet
népiskolájának
értesítője, i-ső évfolyam. Igazgató FalTörő Lajos,
vay Antal. Értekezés: Az úgynevezett iskolai takarékref. lelkész.
pénztárak kérdéséhez, Luttenberger Ágostontól. Luttenberger az egész tanítói testület nevében értekezik e kérdés felett s azon eredményre jut, hogy az isk. takarékpénztárakból várható eredmény a reá fordítandó idővel és faradsággal kedvező aranyban nem áll, s e melIskolai értesítők.
lett az a takarékosság valódi erényének fejlesztésére,
— Második közlemény. —
mely biztos sikerrel csakis a család körében eszközöl6) A budapesti m. kir. tudom dny-egy etem alma- hető, szintén nem alkalmas. A tanítói testület ezen vénachja. Rector Margó Tivadar. D é k á n o k : a hittudo- leményét az iskolai valasztmány magáévá tette. Növendékek sz. 613. A jelentkezők közül a helyiségre
mányi karban Breznay Béla, a jog- és allamt. karban
való
tekintetből többen visszautasíttattak. De különösen
Szilágyi Dezső, az orvosi karban Rupp Nep. János, a
bölcsészeti karban Greguss Ágost. Tanárok száma : a a fiúiskolában még így is a legtöbb osztály túl van
hittudományi karban rendes 8, tanárhelyettes 2 ; a jog- zsúfolva. Az iskolai választmany elhatározta, hogy jöés allamt. karban rendes 17, magán 16, helyettes 1 ; vőre téli vizsgálatok nem tartatnak.
az orvosi karban rendes 16, rendkívüli 2, címzetes rend9) A budapesti II. kerületi kir. egyetemi katholikívüli 7, magán 25, tanarsegéd 16; a bölcsészeti kar- kus főgymnasium
évi értesítője. Igazgató Dr. Lutter
ban rendes 25, rendkívüli 4, helyettes 3, magán 32, Nándor, lvrtekezés: Hatvány mutatós szamegyenletek
tanitó 6, tanársegéd 6. Összesen: rendes tanár 66,
megfejtése, Bourget M. J. után franciából fordítva. Tarendkívüli 13, tanárhelyettes 2, helyettes tanár 4, ma- nulók sz. 4 2 7 ; az év végén megmaradt 401 tanuló
gántanar 73, tanarsegéd 22, tanitó 6. Az összes tan- közül 276 r. kath. vallású. Két párhuzamos osztály.
erők szama 186, tehát 7-el több, mint a mult évben. Az érettségit sikerrel kiallott 16 tanuló közül 10 a jogi
Rendes hallgatók sz. az i-ső félévben a hittudom, kar- palyára szándékozott lépni, a theologiaira egy sem. A
ban 79, a jog- és allamt. karban 1448, az orvosi kar- tanárok közül irodalmi téren is m ű k ö d t e k : Dr. Lutter
ban 735, a bölcsészeti karban 482, gyógyszerészhallNándor, Miletz János, Petrovich Ferenc, Tomor Ferenc
gató 190, szülésznő 136, összesen 3070, tehát 24-el Dr. Wohlrab Flóris. A tanari kar kifejezést ád abbeli
több, mint tavaly ; a 2-ik félévben a hittud. karban 79, a tapasztalatának, hogy az első osztályra jelentkező tajog- és allamt. karban 1322, az orvosi karban 695, a bölcsé- nulók nem birnak elegendő előkésziiltséggel. A taninszeti karban 434, gyógyszerészhallgató 183, szülésznő tézet fentartása 36.581 frtba került, mely összegből
I I I , összesen 2824, tehát 117-el kevesebb, mint tavaly.
a vallásalapra 2200, az ifjúságra 826 s a tanulmanyi
A helv. hitv. rendes és retidkiv. hallgatók összes száma
alapra 33.555 frt esik.
az i -ső félévben 367, az ag. hitv. 333, az unitáriusoké
10) A budapesti II. kerületi állami
reáltanodának
7. Az orvosi karban a 2-ik félévben a zsidó vallásúak
24-dik évi jelentése, az intézet fenállasanak 25-ik évévoltak legnagyobb számmal, t. i. 268-án, a jogi kar- ben. Igazgató Dr. Say Móric. Értekezés : Goethe tanuló
ban pedig számra nézve mindjárt a r. katholikusok éveiben, Tiber Ágosttól. Tanulók sz. 412, kiknek körülután következnek; r. kath. jogász ugyanis az i-ső fél- belül fele budapesti illetőségű. Két párhuzamos osztály.
évben 755, zsidó pedig 408 volt. Az ország első tan- A tanárok közül irodalmi téren is működtek : Dr. Baintézetére vonatkozó statisztikai adatok természetesen bics Kálmán, Heller Ágost, Palócy Lipót, Paszlavszky
nagyfontosságúak s a közönséget különösen érdeklik, József, Reif Jakab, Tiber Ágost és Dr. Váradi Antal.

kis résznél a pietismusra, vallasi rajongasra való hajlam
szüleménye. S mivel egész tanuk a biblia egyes helyeinek elferditésén alapúi, s részben államellenes is : jövőjük nincs és nem lehet, s az enyészet szelleme előbbutóbb megsemmisíti őket. Sohase kongassuk azért a vészharangot, ha szinte az ellenség Debrecen kapui előtt,
Derecskén van is. Hiszen a szombatosok sektája magában
Debrecenben, több mint ioo évig tartotta magát, mígnem a 48-iki vihar mindenestől elseprette őket a nélkül,
hogy kiirtásukat akár az egyházkerület, akár a debreceni egyház csak meg is kisérlette volna.
Im ezek azok, miket a nazarénizmusra és baptizmusra vonatkozólag elmondani kivantam. Hiszem, h o g y
a kik e tárgy iránt érdeklődnek, fognak a fennebbiekben
részben ismeretlen, részben figyelemre méltó adatokat
is talalni. S ha igen: akkor célom elérve leend.

ISKOLAÜGY.

11) A budapesti VI. kerületi állami
föreáltanoda
8-dik évi értesítője. Igazgató Hofer Károly. Tanulók sz.
573, az év végén 508, mely utóbbiak közül a legnagyobb rész, t. i. 366 zsidó vallású. Egy párhuzamos
osztály. A legtöbb osztály túlzsúfolt, így pl. a 2-dikban
95, a 3-dikban 75 tanuló volt. Az ifjúság körében segélyző-egylet alakult. A tanárok közül irodalmi téren
is működtek : Dr. Alexander Bernát, Dr. Beöthy Zsolt,
Bodnár Zsigmond, Dr. Borbás Vince, Dr. Hidegh Kaimán, Hofer Károly, Landau Alajos, Mendlik Ferenc és
Visontay János.
12) A budapesti m. kir. állami felsőbb leányiskola
értesítője. Igazgató Berec Antal. Növendékek sz. 341,
kik közül a legnagyobb rész, t. i. 201 zsidó vallású.
Négy párhuzamos osztály. A 6-dik osztály is megnyittatott. A tanterv pontos keresztülvitelében a tanárok
elé nagy nehézséget gördítenek a tankönyvek, melyek
— néhány kivételével — nem egészen felelnek meg a
tantervnek ; e miatt a lefolyt évben is aiitographirozott
jegyzetekkel segítettek magukon a tanárok, különösen
az egészségtan és a számtan tanításánál. A növendékeknek a tanév alatt a zenében tett előmenetelök bemutatása végett, vasárnaponkint zenereggélyek rendeztettek.
13) A szülészeti tanoda évkönyve a 16 dik tanfolyamról. Főigazgató gr. Festetics Leó, aligazgató Szigeti
József. Fölvételre jelentkeztek 140-en, kik közül azonban
a megtartott felvételi vizsgán továbbképzésre alkalmasnak csak 37 talaltatott és pedig 20 (7 ifjú és 13 leány)
a dramai-, és 17 (1 ifjú és 16 leány) az operai
szakban. Tíz hó alatt a tanoda 3012 közreműködőt, 3
és Y4 év alatt pedig 11.560 közreműködőt szolgakatott
a nemzeti szinhaznak. Ha figyelembe vesszük ezt a körülményt s azt, hogy a nemzeti színházban működő öszszes dramai személyzetnek több mint 1 / 3 része már a
tanodából lett szerződtetve : igazat fogunk adni a tanari karnak, mely szerint a színi tanoda a nemzeti
színháznak immár elválaszthatatlanul kiegészítő részét
képezi.

A tiszántúli ref. középiskolai tanáregylet
közgyűlése.
A tiszántúli ref. középiskolai tanáregylet ez évi
rendes közgyűlését folyó hó 9—10-kén tartotta SzatmárNémetiben.
A gyűlés — mint a Debr. KII. irja — az egyesületi
tagok számához s a körülményekhez képest elég népes volt,
mivel a debreceni főiskolából, a m.-szigeti, h.-m.-vásárhelyi, kisújszállási, m.-túri, n.-szalontai, karcagi, h.-szoboszlói, szatmári gymnasiumokból, a kolozsvári, s.-pataki,
és budapesti főiskolákból több mint 70 tag vett abban
részt. Nevelte a gyűlés fényét Révész Bálint püspök úr
jelenléte, ki ezáltal kifejezést adott a prot. egyház ama
régi elvének, hogy egyház és iskola a legszorosabb viszonyban vannak egymással.

Julius 9. reggel 8 órakor bizottsági ülés volt, majd
az egyesületi elnök vezetése alatt egy küldöttség tisztelgett a városi hatóságnal s a ref. egyháztanacsnal. Ez
alatt a városi redoute tágas szép terme a legválogatottabb közönséggel telt meg.
Szegedi Sándor elnök megnyitó beszéde s a titkári- és pénztarnoki jelentések után a mult évi pályázat
eredménye hirdettetett ki, mely szerint Futó Mihály h.m.-vásárhelyi tanár műve, melyről a bírálók a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak, egyhangúlag jutalomra
s az egyesület évkönyvében leendő közzétételre érdemesnek ítéltetett. Olvastatott azután Ladányi Gedeon kolozsvári egyetemi tanarnak és tagnak valódi tudományos
becsű, szépen kidolgozott értekezése : »A vallás az emberiség őskorában* cim alatt ; majd Kovács István
szatmári tanárnak a szatmári iskola történetét targyazó
nagy terjedelmű jeles művéből egyes részletek olvastattak
fel. Ez igen érdekes s részben uj adatokat tartalmazó
dolgozat szintén egész terjedelmében az évkönyvben fog
megjelenni.
Délután az egyesület tagjai a ref. gymnasiumot,
majd a több mint 300 növendékkel biró, a jó rend,
célszerű felszerelés és meglepő tisztasága altal példányképül szolgálható apáca-zárdát, a r. kath. főgymnasiumot, a püspöki palotát és kertet, a székesegyházat nézték meg. Hat órakor a gyűlés folytatása következett,
s megkezdetett, de be nem végeztetett a tanári nyugdíj- és gyámintézet alapszabalyainak tárgyalása. Este
8 órakor 1 50 terítékű társas vacsora volt a casino kertjében a városi polgárok költségén.
Julius 10. reggel 6—7 órakor a kies fekvésű szatmári hegyre rándult ki a tarsaság. Itt Vajay Gábor
városi alkapitátiy vendégszerető háza fogadta be a most
mar igazán vándorgyűlés tagjait, kik rövid pihenés után
munkához fogván, bevégezték a tanári nyugdíj- és gyámintézet alapszabályai tárgyalását. Ezután Bokor József
s.-pataki tanár olvasott fel egy igen szép és becses értekezést a középiskolai oktatásra vonatkozó hazai és
külföldi mult évi mozgalmakról, majd Ladányi G. a
gymnasiumi önképző körökről. Ezen napi közgyűlést
megelőzőleg bizottsági ülés tartatott, melyen a többi
közt Futó Mihály indítványt tett, hogy az egyesület
működési köre terjesztessék ki azáltal, hogy a többi superintendentiák tanarai is szólittassanak fel a csatlakozásra. A bizottság azonban abban allapodott meg s azt fogadta el a közgyűlés is, hogy ezentúl minden ref. iskola
tanári kara külön-külön meghivassék a közgyűlésekre,
így lehetne mintegy előkészíteni a Futó indítványának
megvalósítását.
A szatmari hegyről Erdődre rándult az egész tarsasag , hol Fülöp Mihály uradalmi inspector szívességéből gazdag ebéd varta a mintegy 80 tagból alló
vendégsereget. Itt végződött be a gyűlés az egyesületi
tisztviselők megválasztásával. Hogy az ebédet itt is a
legderiiltebb hangulat, vidám zene és szebbnél szebb felköszöntések fűszerezték, talán felesleges is említnünk; a be-

széd árját még azon életrevaló indítvány sem volt képes
feltartóztatni, mely az ebéd vége felé tétetett, hogy minden szónok egy forintot fizessen a nyűg és gyámintézet
javára, mit bizonyít a 31 frt, mely a nevezett jótékony
célra begyűlt. Este hét óra után vette útját a társaság
hazafelé.
Altalaban mondható, hogy a tanáregyesületi gyűlés minden tekintetben várakozáson felül sikerült, s ezt
a derék szatmáriak feliilmulhatlan vendégszeretetének,
kifogyhatlan szívességének köszönhetjük. Különösen Tabajdi Lajos ref. lelkész mint ügyes rendező, fáradhatlan buzgalmat és tevékenységet fejtett ki a tanáregyesületi közgyűlés emlékezetessé tételében.
Végül méltó a feljegyzésre, hogy Szatmár városa
lelkes hatósága ezen napok emlékére 200 frtot, egy
ismeretlen 100 frankot aranyban, Mándy Benő ref. lelkész pedig a maga és két tarsa nevében a szatmári
egyh. m. részéről 100 frtot tűztek ki tanügyet érdeklő
pályakérdések megfejtésére, melyek, mint a szatmári
gyűlés maradandó emlékei egyszersmind a jövő évi M.Turon tartandó tanáregyesületi gyűlés érdekességét is
előre biztosítják, mert a pályaművek akkorra nyújtandók be.
Az ismeretlen altal adott dijra a következő kérdés tűzetett ki:» Tapasztalás szerint a latin nyelv és irodalom tanítása a jelenben nem mutat fel annyi eredményt, amennyit attól akar a ráfordított idő, akár a
tudomány érdeke szempontjából megkívánni lehet és kell.
Ennélfogva kutattassanak a tünemény okai, továbbá jelöltessenek meg a módok, amelyek altal a bajon segíteni
lehessen s a középiskolai képzés ez ágának eredménye
biztosittassék." A másik pályakérdés, melynek megfejtője Szatmár-Németi varosa altal jutalmaztatik, a következő : „Ad-e a középiskola annyi és olyan ismeretet,
hogy ez altal fölöslegessé válnék a felső nép- vagy polgári iskolák felallitasa azon városokban, melyekben középiskola létezik ?<( Végre a Mandy-féle pályadíjra a pályakérdést a szatmári egyházmegye fogja kitűzni.

A sárospataki ref. főiskola tápintézete.
A nevezett tápintézetbe az 1889/1. iskolai évre
: Szabó Kálmán
prog.
felvétettek : _ Alapítványokra
Kazai Géza II. é. th. Szilva Béla I. o. Szalóci Pál II.
é. th. B. Pap István IV. o. Mudrony Sándor II. o.
Pláthi Andor VIII. o. Horkai János I. o. Szakai Károly V. o. Árvái Béla IV. o. Átányi József VIII. o.
Ferenci Ferenc III. é. th. Hallgató János II. é. th. Hideg József III. é. th. Horváth György VII. o. Kis Tamas VI. o. Komjathi Sándor VIII. o. Kónya József
III. o. Kovács István V. o. Kovács Kálmán VI. o.
Lukacs Pál V. o. Némethi Sámuel I. é. th. Perjési
Mihály I. é. j. Székely Árpád II. é. th. Szőllősi József
VII. o. Tóth József VI. o. Vighvári Mihály VIII. o.
Kis László II. é. th. Biki Ferenc II. é. th. Balázs József III. o. Rác István VIII. o. Antalfi Sándor VIII. o.

Péter Mihály II: o. Szabó Gyula II. o. Tóth Menyhért
II.

o.

=

35.

Az ingyenesek osztályába: Balog József V. o. Bárcai Boldizsár II. o. Benőcs Zsigmond V. o. Bényei
Dániel I. é. th. Csiszár István V. o. Fekete Miklós
VII. o. Hubai József VII. o. Kádár János V. o. Kis
Károly III. é. th. Kovács János VIII. o. Kovács Károly VII. o. Márton Imre V. o. Mészáros József VIII.
0. Mészáros Károly VI. o. Tóth Miklós VI. o. O.
Pap József VIII. o. Tóth Károly VI. o. Tudja Mihály VII. o. Zoványi Gyula II. é. th. Vathai László
II. é. th. = 20.
A 20 forintot fizetők osztályába : Ambrus János
VI. o. Bojtár István prog. Csorba Barna II. é. th.
Dula Imre III. o. Fábián Károly III. é. th. Frencel
Bertalan III. é. th. Gerzsenyi György III. é. j. B. Horkai
Árpád V. o. Hózsda László II. o. Kádár István I. o.
Kastély Miklós I. o. Kócsi Péter III. o. Komjáti
János V. o. Kondor Ferenc VI. o. Körösi Dániel
III. o. Kulcsár Ferenc III. o. Mészáros Lajos VI. o.
Nagy Sándor I. é. th. Nemes Géza I. o. P. Pap
József VIII. o. Pataki Pál IL o. Rác Lajos VI. o.
Révész István II. é. th. Sárkány Dániel II. é. th.
Sárkány József VIII. o. Szádecki Samu III. o. Szűk
Gyula II. é. th. Sütő Károly V. o. Tóth Kálmán
VIII. o. Zsarnai Mihály V. o. Vas Mihály III. é. th.
Vidonyi Jenő III. o. Vigh József III. o. — 33.
A 40 forintot jizetok osztályába : Árokháti Béla
1. é. th. Baksa Lajos II. é. th. Bartha János II. é. j.
Bartha József II. é. th. Batta Kálmán III. o. Batta
József I. o. Béki József IV. o. Belanszki Gyula II. o.
Bodnár Gyula III. o. Bényei Gyula III. é. j. Bényei
Károly prog. Bodnár István VI. o. Fejes Bela V. o.
Filep István IV. o. Gyurkó Gyula III. o. Harsányi
Gyula VI. o. Hagymási Pál I. o. Hegyi András prog.
Horkai Dezső I. o. Konyha Pal V. o. Kovács Endre
VI. o. O. Kovács István IV. o. Maksa József III. é.
th. Mester János III. o. Molnár Béla I. o. Nagy
Béla I. é. th. Nagy Géza VI. o. Patay Karoly III.
é. th. Patay Sándor VI. o. Pazar Kálmán VI. o.
Rác Kálmán II. o. Román Lajos IV. o. Seres Lajos II. o. Sére Ferenc V. o. Sipos Mihály II. o.
K. Szabó István II. é. th. Szabó Sándor V. o. Szakai
Elek III. é. th. Szathmári József II. o. Szűnyog Kálmán I. o. Tar György VI. o. Tervei Elek V. o.
Udvarnoki József III. o. Varga Sándor I. é. th. = 44.
A felszolgáló ingyenesek közé: Balázs Sándor II.
o. Beke Pal I. o. Csík Dániel IV. o. Csontos József
IV. o. Demjén István IV. o. Eperjesi Jenő I. o. Farkas György III. o. Fekete Bálint II. o. Fekete Lajos
IV. o. Gönci Bertalan II. o. Hetei László IV. o.
Hubai Kálmán IV. o. Igó Lajos II. o. Kecskés József
III. o. Kerekes György IV. o. Kis Lajos IV. o.
Koroc József IV. o. Kovács István III. o. Kovács
János III. o. Köröskényi István IV. o. Német István
III. o. Pásztor Sámuel V. o. Ráski Mihály I. o. Ritó

József V. o. Sulyok József III. o. Sütő Sándor IV. o.
Szabó Lajos III. o. Szabó Károly IV. o. Szilágyi
Béla III. o. Szőke József IV. o. Szőke Sámuel I. o.
Szűnyogh Dezső prog. Zsarnai Béla III. o. Yerebélyi
Pál IV. o. = 34.
Jegyzet. 1. A főtiszteletű egyházkerületi gyűlés
határozata értelmében a tápintézeti dijak félévenként
előre fizetendők, s a tápintézeti felügyelő senkit étkezésben nem részesíthet, míg a pénztári hivatal által
kiállított nyugtát nem látta.
2. A szobabér, 8 frt, szintén előlegesen fizetendő.
Ezen 8 frtba be van tudva a fapénz is, melynek részletenkénti beszedése sok bajjal járt.
3. A szobákat csak szept. 4. napjaig tartom fenn
még azok számára is, kik bennmaradásukat kijelentették.
Ha valakit körülményei gátolni fognak a bejövetelben,
küldje el a 8 forintot akár egyenesen a pénztári hivatalnak, akár a tápintézeti felügyelőnek, akkor fenntartom
részére a szobát.
Sárospatak, 1880. jul. 6.
Szívós Míh ály,
tápint. felügyelő.

KÖNYVISMERTETÉS.
Kuteclietica
vagyis vallástanitástan, kézi könyvül a
prot. hittanhallgatók számára. írta Hörk József, eperjesi
theol. r. tanár. Budapest, Franklin-társulat. Ára 60 kr.
Magyar irodalmunkban a gyakorlati theologianak
egyetlen egy ága sem oly szegény és elhagyatott,
mint a katechetica. Egész napjainkig Kolos Dániel
figyelmet érdemlő Katecheticáján és Garda József szerencsétlen vállalkozásán kivűl mindössze is egy pár
rövid vázlatot mutathatunk fel az e téren kivívott
munkásság gyümölcséből. Nemcsak, de fajdalommal
kellett tapasztalnom, hogy nálunk ez idő szerint olyan
főiskola is létezik, ahol a Zsarnay ^Paptanához* illesztett függeléknél egy árva betűvel sem produkálnak
többet. Mert hat az illető tanárnak tanítani kell mindent : a gymnasiumban vallástant, egyháztörténetet, a
praeparandiában paedagogikát, realékat, a hittani tanfolyamon a gyakorlati theologia minden ágát, az exegesist, régiségtant, philosophiát és még a jó Isten tudja,
hogy mit. Természetes aztán, hogy ily sok mindenfélével kellvén berendezni éléskamaráját, sem egyik sem
másik szakban folytonosan, minden pillanatban résen
nem lehet, a fel-feltiinő ujat éber figyelemmel nem kisérheti, az is igen elég, ha tudomány-sovány hallgatóinak
eledelül adhat annyit, a mennyit Zsarnay jónak látott
vezérfonalul irni előadásához a maga idejében.
Ily viszonyok és körülmények között igazán lelki
örömmel, a tisztelet és hála bizonyos nemével vettem
Hörk József tavaly nyáron megjelent Katecheticáját.
Elvégre tehát — gondolám magamban — annak a tudo-

mánynak is akadt egy szántóvetője, amely leginkább van
hivatva felkölteni és megkedveltetni a gyermeki öntudatban szunnyadozó földöntúli szent vágyat és szomjúságot. De aztan a mű megjelenése feletti örömömet
tüstént meg is zavarta a töprengés és tűnődés, hogy
váljon az eperjesi tógátusokon kivűl más emberi halandó
hasznát veszi-e ennek a könyvnek ? (Azok is csak azért,
hogy nem kell nekik rapialni.) Kerül-e valaki, aki ezért
pénzt ád, mikor ez se nem praedikátio, se nem divatlap rébusokkal, képtalányokkal? Mert hát valljuk meg
őszintén, hogy bizony mi nekünk katechetáink nincsenek,
maguk a katechetának nevelt lelkészek legjobb esetben
sem tesznek többet, mint űgy-ahogy 3:—4 faluban körvizitálnak. A vallás-erkölcsi nevelés pedig nyomorúságos
felekezeti iskoláinkban sínlődik , megelégszünk
még
most is azzal, hogy Tóth Ferenc kátéját, Ostervald
kis históriáját és a heidelbergi kátét szórói-szóra, az
utolsó ízig bevágatjuk; adunk a gyermeknek kemény
eledelt és csontot velő nélkül, hajh ! de a lelket üresen hagyjuk. S mikor aztán bevégződik a tanítás, marad a lélek egy tabula rasa, ha ugyan kápolnát nem
épített már ott magának az ördög s meg nem mételyezte a hibás családi nevelés és a megvesztegetett
társadalmi erkölcs. Bizony-bizony, pernicies est in t u a
Izrael, s mindaddig, míg ez meg nem szűnik, nem titkolhatja el nehéz lélekzetvételét a merengő lélek, ha
egy-egy Hörk József a szomorú kilátások dacara is
»Vallástanitástan <,: Írására adja árva fejét.
No de hát exordiumnak elég lesz ebből ennyi is
— térjünk át most már tulajdonképeni feladatunkra, a
könyv ismertetésére.
Minden öntudatos irónak, a ki bizonyos meghatározott cél és elv alapján azon szerepre vállalkozik,
hogy a katecheticának elveit, intelmeit rendszeresen megirja, legelső kötelessége az , hogy mindenekelőtt közölje az ide vonatkozó szükséges előismereteket, a szabatos és világos fogalmi meghatározást, magának e
tudománynak helyét, szerepkörét a gyakorlati theologia
birodalmában, rokonaival, szomszédaival való közös jellemvonásait, azoktól elütő sajátságait. Lényeges és fontos dolog ez nemcsak azért, mert ennek szerencsés
megfejtése nagy mértékben befoly az egész feladat
sikeres megoldásara, hanem azért is, mert mint tudjuk,
a katechetica fogalmi meghatározása még mai nap
is nagyon különböző, s már az elnevezéshez kötött értelemnek megvan a maga fejlődési története.
Kezdetben, híven a szó értelméhez (/ara és r j z í v =
hangzani, visszhangzani), az utánmondási ismeretközlést,
majd minden irányú tanitast, később a kérdések és feleletek által való tanítást, az uj szövetségben és az egyházi atyáknál már csak a vallásos nevelést értették
alatta. Míg végre napjainkban mindazok, akik a gyakorlati theologia többi ágainak is fenhagyják az ő elvök
szerinti foglalkozni valót, nem tartják a katecheticát
egyébnek, mint a gyakorlati theologia azon részének^
mely a még fel nem nőtt, nem önálló egyháztagok

vallás-erkölcsi nevelésére ad utasítást. Ha már a katechetica ez és nem más, amint hogy jól felfogott célja
szerint nem is lehet más: minden bizonynyal helytelen,
elvünkkel ellenkező a Hörk József szerinti meghatározás, hogy t. i. a »keresztyén egyház szolgálatában álló
(?) azon tudomány értetik ez alatt, mely keresztyén
(iskolás) gyermekek s ifjúságnak (?) a vallásban való
oktatásáról és ezen oktatás módszeréről szól." Már mindjárt az az oda nem illő, mintegy hajánál fogva előráncigált kitétel, hogy a katechetica az egyház szolgálatában álló tudomány, — zavarossá, érthetetlenné teszi az
egész definitiót. Jól tudom ugyan, hogy a katecheticának célja és feladata az, s tárgyalási körét is az különbözteti meg az általános neveléstanétól, hogy kizárólag keresztyént, még pedig egyháztagot igyekszik
nevelni; de hát még akkor is, mit keres itt ez a »keresztyén egyház szolgálatában álló" kifejezés ? Hogyan
értelmezzük ezt ? Ugy-e, hogy az általános keresztyén
egyház szolgálatában áll, aminek a hangsúlyozására
szükség nincs, mert ha nem keresztyénileg akar növelni, én legalabb a magam részéről tiszteletteljesen
kitörlöm az egész tudományt az élők sorából ; vagy
pedig úgy, hogy az egyes egyházaknak áll szolgálatában ? De hát akkor meg mi szükségem van nekem a
Hörk József tudós búvárkodására, ha engemet, mint
kálvinistát nem azon bölcs, célszerű, és tapintatos paedagogiai elvek nyomán kell jó keresztyénné és jó egyháztaggá nevelni, mint p. o. egy lutheránust vagy egy
unitáriust ? Hiszen ez a tudomány elvégre is csak elveket. utasításokat ad, hogy miként ébresszük, ápoljuk
és tápláljuk a gyermekben a vallás és erkölcs szen
dergő érzelmeit, s mikor aztán már arra kerül a dolog, hogy az ur kicsinyeit necsak mint vallásos, hanem mint értelmes egyháztagokat bocsássuk ki az életbe :
igen bölcsen igy szól a katechetahoz : vedd elő a te
lelkiismereti szabadságodat, magyarázd meg, szerettesd
meg azt a nézetet, mely a te lelked titkos műhelyében hitté érlelődött, amit te a hozzád hasonló gondolkozásuakkal nyilván követni jónak látsz, így és így,
ezen és ezen elvek nyomán ; de bocsáss meg édes
Hörk Józsefem, alazatos szolgája senkinek nem lehetek,
mert akkor engem vagy Kálvin égetne meg, vagy
Servét gúnyolna ki ,vagy pedig Luther Márton dobná
utánam a kalamárist.
Nemcsak az a baja azonban a Hörk József sze
rinti fogalmi meghatározásnak, hogy egy meggondolatlan kitejezés az egésznek értelmét kétessé teszi ,
hanem az is, hogy az ifjúság vallás-erkölcsi nevelését
is belevonván a katechetica körébe, túl lő a célon,
s már egy másik rokon tudomány mezejére barangol
át. Lehetnek ugyan neki argumentumai a maga elve
mellett, de bármily ékesszólással bizonyítgassa is valaki, hogy tévesztett azon elv, mely a katecheticát a confirmátióval bevégzettnek véli : ha komolyan fontolóra
vesz mindent, ha meggondolja, hogy a népiskolai valláserkölcsi tanításnak már fel kellett költeni a kegyeletes

hajlamot, erkölcsi jellemet, meg kellett teremteni a
szükséges a l a p o t : elvégre is azon resultátumra jő,
hogy ezzel tulajdonképen bevégződött a katechéta feladata, s nyomába jő a homileta, a lelkipásztor, védő,
orvosló, ösztönző gyógyszereivel. O az, aki figyelemmel
kiséri a gyülekezeti életet; fedd, dorgál és int, ahol
arra szükség van, a mikor a viszonyok fonáksága ugy
követeli ; megvillogtatja fegyverét, ha támad az ellenség ;
szelíd hittel, bizalommal és megnyugtatólag szól, ha
összetörte a lelket a keserű gond és kétségbeesés.
P^zekre a dolgokra nézve a katechetica már nem ad
utasítást, neki elég a maga sajátságos kis világa, s ha
megtanította a gagyogó ajkakat isten nevét kibeszélni,
hivatását bevégezte, ott van azután a homiletica és
cura pastoralis, szóljanak, beszéljenek, tanítsanak azok.
PLbből a szempontból és meggyőződésből indulva ki, hiányosnak és felületesnek kell tartanunk
azon okoskodást is, melyet tudományunk határkérdéseire, más tudományokhoz való viszonyaira vonatkozólag Hörk Józsefnél találunk. Szükség lett volna itt
mindazon tudományágak érintésére, melyekkel a mienk
összeölelkezik. Fel kellett volna tüntetni, mennyi az ő
fundusa a szomszédoké között ? hol van felállítva tilalomfája ? P2s íme, Hörk megelégszik azzal, hogy az egészből produkál ennyit : „amennyiben tudományunk a
megkereszteltek tanításáról szól, különbözik a Halieutikatól, mely isten országának igyekszik uj tagokat
nyerni; de amennyiben a katechetica körébe esik a proseliták és convertiták oktatása is, annyiban a Keryktika
legközelebbi szomszédja, sőt vele synonim." „Keryktik, —
die náchste Nachbarin der Katechetik" — mondja Palmer.
Én tisztelem és becsülöm a tudós tekintélyeket s egyáltalában nem akarom megróni Hörköt azért, hogy
több helyütt az ő mankójukra támaszkodik; de bármennyire ragaszkodjunk is a Palmer, Hagenbach, Schleiermacher és Moll nézeteihez, bátor vagyok feltenni azon
kérdést, hogy voltaképen miféle tudomány is hát
az a Halieutika és Keryktika, a melyekre itt hivatkozás
történik ? Miként Mitrovics Gyula kifejti az ő »P^gyházszónoklattanában" (Lásd Egyh. szón. 6. lap.), Sickel volt
az, aki inkább különcködve, mint tárgyilagos alapra
támaszkodva, a Máté szerinti evangeliom IV. rész 19-ik
versében alkalmazott álisíg szóból származtatva (öeuve
őniGVJ uov, v.cíi jioirjooj vuug áhtlg civ&qiotiiov) az egyházi szónoklattant „Halieutikának" (Halászattan) keresztelte el s vele szemben Stier az, aki szintén különcködve, e nemben kiadott művét ^Keryktikanak" címezte,
azzal igyekezvén indokolni e címváltoztatást, hogy az
igehirdetés célja és legmagasabb feladata, bűnbánatra
hívni fel az embereket, tehát y.eovyua-tikus természetű.
De még ha elfogadjuk is, hogy van ,Halieutika" és
»Keryktika *, magának a szónak jól felfogott értelme
szerint nem lehet az egyéb, mint előbbi a hittéritői,
utóbbi pedig a bünbanati egyházi beszédek alkotásáról
szóló egyediratoknak címe. Mily helytelen és tévesztett lépés már egy tudományt a másiknak egyes

részeivel, egy egész orgánumot a másiknak csupán kis
körmével vagy hüvelykujjával méregetni össze; holott
a rokonság vagy különbözet kiderítésére — ugy hiszem
— az egész szervezet komoly figyelembevétele szükségeltetik. Azután meg az a visszás és ellenmondó magyarázat, hogy a Halieutika összeesik ugyan a Keryktikával, de azért a Katechetica az egyiktől mégis
különbözik, a másikkal pedig synonim, — ha egyebet
nem említettem volna is, — elég beszélő bizonysága
annak, hogy Hork nem tartotta szem előtt a >:>qui
bene distingvit^-féle elvet.
Szabó Imre.
(Folytatása következik )

BELFÖLD.
A tiszáninnen való ref. egyházkerület nyári
közgyűlése.
(Vége.)

A főiskolai tanügyi bízottság tudatta, hogy, mint
ezt már az iskolai év elején elrendelte, a köziskolai
szék közreműködése mellett, a műrégészeti tárgyak a
»szépészeti muzeumba* áthelyeztettek és az egész gyűjtemény „szépészeti és műrégészeti muzeum 4 hivatalos címet nyert.Egyszersmind ajanlólag terjesztette fel a muzeum
tovább fejlesztésére és biztosítására a köziskolai szék által ajánlott és általa jóváhagyott javaslatokat. A tanügyi bizottságnak a szépészeti muzeum átalakítására,
valamint tovább fejlesztésére vonatkozó jelentése és indítványai, minden pontjukban elfogadtattak és megerősíttettek s azoknak kivitele részint a muzeumi őrre és
igazgatóságra, részint pedig a gazdasági választmányra
bízatott; baró Vay Miklós főgondnok úr ő nagyméltósága pedig különösen is felkéretett, hogy a nemzeti
muzeum duplumaiban való részesüjhetés kedvezményének
kieszközlése végett, a nemzeti muzeum igazgatóságánal
nagybecsű befolyásával közbenjárni kegyeskedjék.
Báró Vay Béla ur ő méltósága tüzetes jelentést
volt szives előterjeszteni az általa nagy szorgalommal
és szakismerettel teljesített éremgyüjtemény rendezéséről
és annak teljes bevégzéséről. Hogy éremgyiijteményünk
most már egyike a vidéki ilynemű legbecsesebb és legnagyobb szakismerettel berendezett gyűjteményeknek,
azt a nemes keblii és a tudományokkal is kiváló szeretettel foglalkozó báró ur ő méltóságának köszönhetjük
első sorban ; a miért is a legmélyebb köszönetünket fejezzük ki e helyen is, annyi fáradságot igénylő áldozatkészségeért s főiskolánk ezen műveltségi ágának fejlesztése körül tanúsított buzgalmáért.
Olvastatott Dr. Lengyel Endre, mint a sárospataki
polgári önkéntes tűzoltó-egylet választmányi elnökének
és Dr. Ballagi Géza, ifjúsági ideiglenes parancsnoknak
folyamodványa, melyben előadván azt, hogy a sárospataki főiskolai ifjúság, a polgárság nemes példáján in-

dulva, egy régi szép tervét valósította meg az által,
hogy maga körében egy tűzoltó-egyletet alapított, hogy
azonban magára a főiskolára, az ifjúságra és városra
nézve egyaránt igen fontos egylet működését megkezdhesse, okvetlenül szükséges az egyletnek felszereléséről
gondoskodni ; minthogy pedig az ifjúság ezt saját erejéből
nem tehette, kérték az egyházkerületet: vegye az egyletet anyagi partfogása alá és utalványozza részére a
legnélkülözhetlenebb felszerelésre szükséges 675 frtnyi
összeget oly módon, hogy azt a főiskola pénztára, két
éven at, negyedévenkénti részletekben fizesse ki az illető
gyárosnak. Egyházkerületünk meg levén győződve az
ifjúság kebelében alakulandó tűzoltó-egyletnek hasznos
voltáról, szívesen vette azt pártfogása alá s a felszerelésre szükséges összeget, a főiskola pénztárára, két év
alatt leendő, évnegyedenként való kifizetéssel utalványozta ; természetesen azon kikötéssel, hogy az utalványozott összegen vásárolt tűzoltó szerek a főiskola tulajdonát képezik; egyszersmind felhívta a gazdasági választmányt, hogy használjon íel minden módot arra,
hogy az ekképen előlegezett összeg majdan az ifjúság
altal a főiskola pénztárának visszatéríttessék. Minthogy
pedig az egyházkerület méltán megkívánhatja, hogy az
anyagilag is így pártfogása alá vett egyletet szervezetében is ismerje, felkérte a főiskolai köziskolai széket,
hogy a majdan általa megerősített alapszabalyokat, tudomásvétel és jóváhagyás végett terjeszsze az egyházkerület közgyűlése elé. Ugyanezen ügy tárgyalása alkalmából Ragályi György, felső-borsodi segédgondnok ur,
az eképen megalakult ifjúsági tűzoltóegylet fentebb
kitett felszerelési költségeinek fedezésére, a gyűlés szine
előtt 100 frtot adományozott. Egyházkerületünknek maiévek hosszú során át nincsen oly ténye, a melyhez
Ragályi György urnák, mint bőkezű adomanyozónak
neve ne fűződnék ; a miért ez alkalommal is fogadja áldozatkészségéért egyházkerületünknek, a nyilvánosság
előtt is kifejezett legmélyebb köszönetét.
Tárgyaltatott Dezső Lajos, sárospataki állami tanitóképezdei igazgatónak superintendensi hivatalunkhoz
intézett előterjesztése, a melyben rámutatván arra, hogy
egy állandó tanterv hiánya s a vallástanárok gyakori
változása ujabb időben nagyon érezhető volt a képezdében tanuló hitfelekezetiinkbeli tanítványok vallásvizsgáin : kérte azért, hogy ha már állandó tanerőt nem
lehet alkalmazni, a képezdei növendékek hit- és erkölcstani oktatásánál a bajnak legalabb részben leendő megszüntetése végett, készíttessék egy oly allandó tanterv,
melynek alapján a változó képezdei hitoktatók, elődeik
nyomán haladhassanak és így a tanításban az egyöntetűség megtartassák. A kívánt tantervnek elkészítésével
s annak legközelebbi egyházkerületi gyülésünk elé leendő
terjesztésével Mitrovi.es Gyula hittanár, Kovácsi Sándor,
gymnasiumi vallástanár és Gzinke István, jelenlegi képezdei vallásoktató bízattak meg.
Zombory Ernőd, sárospataki állami tanitóképezdei
| rajz- és szépirászattanár, mult évi megbízatásához képest,
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bemutatta az általa készített ,magyar szépirászati füzetek (<-et. E füzetek a sárospataki irodalmi körhöz azon
utasítással tétettek át, hogy az megvizsgálván azokat,
azon esetben, ha célszerűeknek találja, intézkedjék kinyomatásuk és népiskoláinkban leendő használás végett
való szétküldésök iránt.
A sárospataki főiskola anyagi ügyeit vezető gazdasági választmányba uj tagokat kellvén választani, egyhangúlag Dr. Rik Gusztáv és Újlaki/ István urak választattak meg s a főiskola mindkét férfiúban buzgó és
pontos egyént nyert meg gazdasági dolgainak rendezéséhez.
Ismertettem röviden legközelebbi tudósításomban
azon bérleti szerződést, melyet az egyházkerület a főiskola tulajdonát képező györgytallói birtokra vonatkozólag Fráter Sándor úrral tervezett. Ez ügy, a szerződő
felek közt időközben felmerült nehézségek miatt, függőben hagyatott s végleges eldöntése a legközelebbi őszi
közgyűlésnek tartatott fel tárgyául.
Az egyházi iigyek közül az izsipi és szőlőskei felebbezett ügy volt olyan, melynek kimenetelét mindenki
feszült figyelemmel várta s felolvastatván a nagy gonddal és fáradsággal összeállított kiildöttségi jegyzőkönyv,
jól esett hallanunk, hogy a mindnyájunk előtt tiszta
jelleméről és ritka becsületességéről ismeretes izsipi
lelkész úr fényes elégtételt kapott ugy a küldöttségi
tagoktól, mint itéletileg az egyházkerülettől akkor, mikor
az ellene alaptalanul felhozott vádak alul fölmentetett
s rágalmazói jegyzőkönyvileg elmarasztaltattak és eljárásuk mindenki által határozottan rosszaltatott. A szőlőskei
ügyben az egyházmegye által hozott itélet, indokainál
fogva, egyházkerületünk által helybenhagyatott.
Megemlítem végül, hogy a legközelebbi, lelkészszenteléssel összekötött őszi közgyűlés helyéül Sátoraljaújhely tűzetett ki.
Mitrovics Gyula,
egyházkerületi aljegyző.

A tiszántúli

ref. egyházkerület közgyűlése.

A nevezett egyházkerület közgyűlését — mint a
» D e b r / irja — f. hó 19-én Révész Bálint püspök ur
emelkedett hangon tartott beszéddel megnyitván, Dávidhazy János és Lukács Ödön újonnan választott esperesek és Bernáth István szintén újonnan választott segédgondnok feleskettettek.
Tóth Sámuel jelenti, hogy az egyházkerület aljegyzője Illyés Bálint ref. lelkész, ezen állásáról mult alkalommal beadott lemondását püspök ur közbenjárása
folytán visszavette.
Több apróbb ügynek elintézése után olvastatik br.
Vay Miklósnak, mint a conventi bizottság elnökének
irata, melyben értesíti az egyházkerületet, hogy a közoktatásügyi miniszter által a képviselőház elé terjesztett,
iskolai autonómiánkat veszélyeztető középtanodai törvényjavaslat ellensúlyozására, egy, Budapesten tartott
értekezlet kifolyásából, egy emlékiratot fog gr. Lónyay

Menyhért országgyűlési képviselő a törvényhozás elé
terjeszteni. Egyszersmind az iratban azon értesítés is
foglaltatik, hogy f. évi szeptember 13-ára Budapestre az
egyetemes convent egybehivatott.
A szatmári egyház kérvénye tárgyalásánál nagy
vita fejlődött ki; nevezett egyház ugyanis az általa
eszközölt adóarány-kivetés megerősítését kéri. Többek
nézete szerint a megerősítésre szükség nincs, amennyiben arra az illető egyházmegye van hivatva. A
superintendentiához az adókivetés csak akkor lenne felterjesztendő, ha az ellen felfolyamodások történnének ;
ezen eset azonban nem forogván fen, a közgyűlés a
kérvény érdemleges tárgyalásába nem bocsátkozik.
Olvastatik K. Tóth Mihály ref. lelkésznek kérvénye, melyben előhaladott korát hozva fel indokul, a
conventi tagságról lemond. A lemondás sajnálattal tudomásul vétetik és elfogadtatik.
Olvastatik Révész Imre jelentése, melyben értesiti
a közgyűlést, hogy magyar prot. egyházkerületeink történelmi irodalmának megírásához hozzáfogott. Örvendetes tudomásul vétetik.
Olvastatik a dunántúli ref. egyházkerület kérvénye, melyben annak ád kifejezést, hogy az egyházi
tartozásoknak a polgári hatóságok által leendő behajtatása ügyében a convent elé kérelem intéztessék. Az
ügy conventi tárgyul fog fölvétetni.
Az egyetemes tanügyi bizottság indítványa egy
tanarképezdének mielőbb leendő felállítása tárgyaban
elfogadtatott.
Azon indítvány, hogy az egyházkerületben tanügyi könyvtár állittassék fel, elfogadtatik, megjegyeztetvén, hogy ily könyvtár a debreceni főiskolában már
tényleg létezik Békéssy igazgató felügyelete alatt. Azon
tanügyi könyveknek készpénzen való megvétele pedig,
— melyek a kiadók altal ingyen a könyvtár részére be
nem küldetnek, de a melyeknek szükségességét a tanári
kar megjelöli, — elhatároztatik.
A délután folytatólag tartott gyűlésen az Andaházy-Szilágyi-intézetben megüresedett négy hely betöltetett, azután pedig a segélyek osztattak ki. A gyűlés
után értekezlet tartatott.
Másnap, 20-ikán reggel 9 óra után felolvastatott
az előző napi közgyűlés jegyzőkönyve, mely után folytattatott a tegnapi közgyűlésben félbeszakadt »közoktatási-és köznevelési szervezet* tárgyalása, mely csaknem
az egész délelőttöt igénybe vette.
A debreceni főiskolai igazgatónak előterjesztésére,
mely szerint a növendékek szaporodása tekintetéből a
7-dik osztály mellé parallel osztály állittassék fel, a
közgyűlés kimondja, hogy püspök úr bizatik meg arra
nézve, hogy a parallel osztály felállítása iránt, a menynyiben arra csakugyan szükség volna, intézkedéseket tegyen,
a tanári kar pedig felhatalmaztatik, hogy a parallel osztály költségeinek fedezése szempontjából az ezen osztályba belépő nem protestáns tanulók által fizetendő
tandijat a szükség szerint felemelhesse.

Tárgyalas alá vétetik azon javaslat, hogy a debreceni főiskolánál az érettségi vizsgalati dijak felemeltessenek. Ezen dijfelemelést szükségessé teszi különösen
az, hogy a javaslat szerint a tanári kar összes tagjai köteleztetnének ezután az érettségi vizsgakon való megjelenésre, miután ezt több fontos tekintet szükségessé
teszi. Elénk, hosszas vita fejlődött ki e tárgy felett, melyben különösen részt vettek maga a gymn. igazgató és
több tanar, ajanlva minden áron a vizsgadijak felemelését. A közgyűlés a vizsgadijak felemelését nem fogadja
el; azt azonban kimondja, miszerint ezentúl a tanári
kar minden tagja tartozik a vizsgákon megjelenni s a
vizsgadíjon egyenlően osztozkodik.
Tárgyalás alá került ezután a tanügyi bizottságnak azon javaslata, hogy az iskolákba a testi fenyíték
ismét behozassék. Voltak, a kik ezen javaslatot pártolták (a tanárok közül Elek Lajos) és erősen védelmezték, de voltak számosan s ezek között kell említenünk
Révész Bálint supei intendens urat is, valamint Ritóok
Zsigmondot, kik a javaslat elvetése mellett szóltak.
Az egyházkerületi közgyűlés ezen javaslat mellőzését határozatilag kimondja.
Targyalás alá került a magyar protestáns egyetem
felallitasának ügye. Hosszas vita keletkezett ez ügyben,
mely vitaban részt vettek Kőrössy Sándor jogtanár,
Kiss Áron, Révész Bálint püspök ur és Joó István.
Végül elfogadtatott püspök ur azon indítványa, hogy
készíttessék el a részletes terv és költségvetés mind az
egyetemről, mind a felállítandó tanarképezdéről s ez
elfogadas végett közöltessék a superintendentiakkal.
A délután folytatva tartott közgyűlésen többnyire
valasztasok mentek végbe.
A K. Tóth Mihály lemondasa folytan üresedésbe jött
conventi tagsagra hárman jelöltettek ki, u. m. Lukács
Dániel, Németi Lajos és Balogh Ferenc. A szavazás
megejtetvén, Balogh Ferenc tanár választatott meg.
Következett az egyetemes tanügyi bizottságba 6
rendes- és 3 póttagnak beválasztása. A szavazás megejtetvén, rendes tagokul Joó István, Tóth Sámuel, Ritóok
Zsigmond, Kiss Áron, Békéssy Gyula és Farkas Antal,
póttagokul pedig Szilagyi István, Szabó János és Némethy Lajos választattak meg.
Ezután a középiskolai egyházkerületi tanács alakíttatott meg következőleg: Révész Balint püspök elnöklete alatt Révész Imre, Sápi Sámuel, Kiss Áron, Szabó
János, F"arkas Antal, Kántor Sámuel, Békéssy Gyula,
Szilágyi István, Futó Mihály, Bodolai László.
A magyar prot. egyetem tervezetét és költségvetését készítő bizottságba püspök ur elnöklete alatt a
következő tagok választattak b e : Kőrössy Sándor,
Békéssy Gyula, Jóo István, Balogh Ferenc, Révész Imre.
A harmadik napon, 21-kén a közgyűlés fél 10 órakor megnyittatván, olvastatik a mezőtúri volt lelkésznek
kérvénye, melyben a kitűnő képzettséggel, tudománynyal s tapasztalatokkal biró lelkész elsorolja azon nem
tőle függött okokat, melyek miatt ekklézsiáját az egyházi

törvényszék Ítélete folytan elhagyni volt kénytelen. Kéri
az egyházkerületet, miután könnyelműség és álbaratainak fondorkodása folytán négy éve már, hogy bűnhődik,
s bár ezen idő alatt a tudori vizsgát is letette, az országgyűlési képviselői díszes állást is kiküzdötte, mindazáltal
ama körülmény, hogy lelkészszé mindenütt, csak M.Túron nem valasztható meg, az ő és csaladja nyugalmat teljesen elrabolta : ezen okoknál fogva kéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy a négy év előtt hozott Ítéletét feloldván, őt hozzá ragaszkodó híveinek adja vissza.
Kiss Áron esperesnek folyamodót pártoló beszéde
meghallgatása után, az egyházkerületi közgyűlés a 4 év
előtt hozott ítélet feloldását Turgonyi Lajos lelkészre
nézve egyhangúlag kimondja s igy őt a Mező-Túron
jövő hó 14-kén megejtendő lelkészválasztáskor már megválaszthatják.
Következett ezután a Badalóban f. év április 18-an
megejtett botrányos lelkészválasztás ügye. Az illető
egyházmegye által megejtett vizsgálat kiderítvén, hogy
a legtöbb szavazatot nyert két (ifj. Kormány Lajos és
Kölcsey Zsigmond), sőt a harmadik jelölt is nagymérvű
korteskedést vittek véghez, az egyházmegye a választást
megsemmisítette, a jelölteket az uj lelkészválasztás alkalmával Badalóból mint jelölteket kirekesztette, egyszersmind Kormány Lajost 51 forint eljárási költség megfizetésére Ítélte.
Az egyházkerületi közgyűlés, miután a tények
valódiságáról meggyőződött, az egyházmegye Ítéletét
helyben hagyja, azon módosítással mégis, hogy mivel
mind a három jelölt korteskedett, a költséget is mind
a három tartozik viselni.
A demecseri, szintén felebbezett lelkészvalasztasi
ügy, mely lapunk f. évi 28-ik szamában a 905. lapon
részletesen közölve volt, hasonlóképen az egyházmegye
ítéletének helybenhagyásával intéztetett el, s csupán a
lelkész nejére vonatkozólag az egyh. megye ítéletében
foglalt erős kifejezések enyhítése határoztatott el.
Még néhány felebbezési kérvény elintézése után
a közgyűlés véget ért.

Szepességből.
E megye területén legközelebb oly ünnepélyek
és gyűlések tartattak, melyek protestáns művelődési állapotainkra befolyás nélkül nem fognak maradni és
melyekről ennélfogva következőkben röviden tudósítani
akarom az olvasót.
Késmárkon az ősrégi lyceumban a zárünnepély
junius 24-én tartatott meg. Az ifjúsági dalárdának „Isten
ald meg a magyart* négyhangú műéneke elzengése
után Palcsó István igazgató-tanár sikerült búcsúbeszédet
tartott, mely után megint egy négyhangu ének következett.
Azután több, nagyobbára jól sikerült szavalmány
adatott elő az ifjúság részéről. Molnár István tanuló
szavalta „Edvárd királyt,* Arany Jánostól ; Polnisch
60*

„An die Freunde* cimii költeményt; Móc Endre „A
fülemilét, K Arany Jánostól; Klein »Der Zauberlehrling*
cimű költeményt, Gőthétől; Csőreg Gyula „Pokaynét, *
Gyulai Páltól; Wenk „St. Stephanseid*-ot, Griin Anastasiustól; Kern Aladár „Der ewige Jude*-t, Lenautói;
Kemény Andor pedig saját költeményét.
Ezek után felolvasta az igazgató a „jó* és „jeles*
altalános osztályzatuaknak, valamint azoknak névsorát
is, kik javitó vizsgára vagy osztályismétlésre utasíttattak.
Az utóbbi esetek leginkább az alsó osztályokban fordultak elő, mert itt leginkább megkívántatik, hogy a
későbbi tanulmányozásnak jó alapja vettessék meg, mely
nélkül mindig ingadozik az érettebb tanuló és szakember is.
Ezek után a szorgalom- és pályadijak osztattak ki.
Ezeken a címeken 1250 frt osztatott ki, körülbelül 30
tanuló közt. A jutalmazottak közül ketten, — az egyik
latin nyelven — meleg szavakban köszönetet mondtak
a kitüntetésért. Szerényi nevü tanuló pedig tanulótársai
nevében háláját fejezte ki a tanárok irányában hű fáradozásaikért, érzékenyen elbúcsúzván mind lelki vezetőitől mind tanulótársaitól és barátaitól.
A „Hazádnak rendületlenül* eléneklésével bevégeztetett a szcp zárünnepély.
A délutáni órákban lycealis közgyűlés tartatott,
melyben a számadások megvizsgáltattak és helyeseknek
találtattak. A tőke, mely jelenleg 88,000 forintra rúg,
1300 írttal gyarapodott. A nyugdij-alapból 3 tanár 300
frttal nyugdijaztatik. A torna- és rajztanítás oktatásának
célszerűbb berendezésére egy bizottmány küldetett ki
oly meghagyással, hogy e tekintetben tervezetet dolgozzon ki és nyújtson be.
A XIII. városi ev. ág. hitv. esperesség julius 6-kán
tartotta meg közgyűlését Szepes-Yaraljan, a katli püspök
székhelyén. Az előtte való napon összegyűlt az iskolai
bizottság, mely a népiskolák allapotáról tanácskozottAz esperesség területén van 22 osztály, 21 tanítóval és
982 növendékkel. 12,540 mulasztás közül csak 617 volt
igazolatlan. Minden iskolaköteles gyermek látogatja az
iskolát. Azonkívül még 6/6 ev. növendék a községi
iskolákba jár. Taneszközök, iskolai kertek és könyvtárak,
tornászat, vasárnapi- és ismétlő iskolák, legritkább kivétellel, mindenütt találtatnak. A bizottság azon javaslatai,
mely szerint a confirmatió miatt iskolai mulasztások
ne történjenek, valamint hogy a tanitó kötelességének
ismerje, részletezett tantervét a vizsgálónak előmutatni,
— elfogadtattak.
Este a dalárda és zenekar, Linké püspöki kaptalani karmester ügyes vezetése alatt, a megérkezett vendégek tiszteletére élvezetes zeneestélyt rendezett, melynek programmja nagyobb városnak is becsületére vált
volna.
Másnap, julius 6-kán Breuer Sándor és Kalchbrenner
Károly főespéres ikerelnöklete alatt megkezdődött az
esperességi gyűlés tanácskozmánya. Az ünnepélyes

megnyitás után az esperesi jelentés olvastatott fel,
melyből kiemeljük a következőket : Emericy Dávid
felkai lelkész, jó egészségben 50 évi jubileumát ünnepelte. Székely menhárdi tanitó 40 évi hű hivataloskodása után magánéletbe vonult vissza. Építkezésekre az
esperesség területén 4272 frt fordíttatott. Az ujabban
tett alapítványok összege 10,700 frt. A szülöttek száma
400, a meghaltaké 373, eskettetett 97 pár. Tűzvész
volt Menhárdon, Durándon, Rissdorfon és Keresztfalván.
A Roxer-féle alapítványból Leibitzon már 1261 frtnyi
segély- és jutalomdíj osztatott ki. Irodalmilag leginkább
foglalkoztak: Geyer, Schumann és W e b e r .
Az esperességi gyámintézet 165 frtot gyűjtött,
azonkívül az iglói fiókegylet maga 119 frtot. A gyámintézeti tartaléktőke 366 frton áll. Segélyeztettek : Agram
6, a Leopoldianum 27, Illésfalva 18 és Keresztfalva
szintén 18 frtal. Az utóbbinak kérvénye a kerületi
gyámintézetnek is melegen ajánltatik, mert nincsen inségesebb gyülekezet a nevezettnél.
Majerkán a lelkész hivataláról lemondván, a gyűlés célszerűbbnek találja, hogy — mivel a nevezett gyülekezet, papját csak 4 —500 frttal képes díjazni — ott
ezentúl csak tanitó alkalmaztassák.
A reformátió ünnepén beszedett offertorium 41, a
képezdei offertorium 29 és az iskolai adó 553 frttal
pontosan befizettettek és rendeltetési helyökre átküldettek.
Az iglói gymnasium kérvénye, hogy tanárai, ugy
mint másutt is, ha egyetemes gyűlésre küldetnek ki,
napi dijakban részesíttessenek, melegen pártoltatik.
Az esperességi nyugdíjintézet 674 frtot osztott ki,
856 frtnyi segélyt kapott ; tőkéje pedig 11094 ftra rúg.
Az esperességi pénztar allása 1838 frt.. Rendes
kezeléseért Dr. Weiss János pénztárnok úrnak köszönet szavaztatik. A szavazatok felbontatván, iskolai bizottsági tagoknak következők választattak m e g : Eábry,
Münnich, Bőhmisch, Weber, Gerlach, Husz, Wittchen,
Weszter és Székely.
Főesperes úr jelenti, hogy a tavalyi kerületi gyűlés határozatánál fogva, egyhazlátogatásra kötelezve van,
mi tudomásul vétetik.
A theologiai fakultás felállítását Pozsonyban újra
pártolja és ajánlja esperességiink 250 frtnyi segély mellett, mely a kerületi pénztárból fedezendő.
A kerületi gyűlésre, mely aug. hó 11-kén Dobsinára hivatik össze, következő tagok küldettek ki : Fábry,
Dr. Lorx, Marschalko, Förster, Münnich, Höntz, Wünschendorfer és Weber.
A legközelebbi esperességi gyűlés Durandon fog
tartatni.
Még egy gyűlésünk volt közelébb, t. i. a szepesi
tanítói gyűlés Göllnicbányán julius 12., 13. és 14-dikén.
A vendégszerető város mindent elkövetett, hogy körülbelül 200 vendégét szívélyesen fogadja. Az első napon
este volt a baráti találkozás a városkertben, hol maga
a város vitte a megvendégelő, nyájas házi úr szerepét.

Másnap Dr. Emericy iglói állami képezdei igazgató a magyar nyelvből próbaleckét és Finger szomolnoki tanitó a vasról mintaelőadást tartottak. Azután
megtekintették a taneszközöket, melyeket főképen Seeliger Lőcséről és Schmidt Iglóról állítottak ki.
IO órakor Putsch Tóbiás iglói képezdei tanar és
elnök megnyitotta a XIX. közgyűlést.
Az első tárgyat azon kérdés képezte : „Miképen
emelendő a szépészeti érzék a népiskolában ?* Az előadó Emericy felkai tanitó volt. A második tárgyalandókérdés az volt : „Hogyan költendő fel a munkakedv az
egylet egyes köreiben?" Az előadással meg volt bizva
a bélai tanitó Haits. A következő tárgyat : „Hogy
lehetne legkönnyebben iskolai- és népkönyvtárakat alapítani?* Weber lelkész adta elő. A fontos k é r d é s :
„Váljon a magyar nyelven, mint kötelezett tantárgyon
kivűl, nem magyar iskola felsőbb osztályaiban más
tárgy is magyar nyelven tanittassék-e ? és ha igen,
milyen tantárgy?" — igenlőleg oldatott meg, s kimondatott, hogy leginkább a természetrajz és földrajz tanítása
lehetséges magyar nyelven oly iskola felsőbb osztályaiban, amelyben a német vagy tót a tannyelv.
A tagok Göllnic városa iskoláit és gyermekkertjét is meglátogattak és magokat azoknak berendezésék
körül tájékoztak.
Mint uj thémák tűzettek ki : i. A szünidő kellő
felosztása, különösen a falusi iskolákban; 2. A kézi
munka a népiskolában ; 3. Leckerend az osztatlan népiskola szamára.
Kertscher tanitó és pénztárnok jelenti, hogy az
egylet most 256 tagot számlál, bevétele 320, kiadasa
525 frtot tett, a hiány a szepesi térkép kiadasából
származik. A pénztár jelenlegi állása 1084 frt. Az egylet könyvtára 849 kötetből, 649 műből áll.
Az elnök végre jelenti, hogy jövő évre Igló varosa hivta meg az egyletet közgyűlésre, mely jelentés
éljenzéssel fogadtatott. Miután még a közgyűlés köszönetet szavazott Göllnic városának és mindazoknak, kik a
XIX. közgyűlés sikeresitése körül fáradoztak, az elnököt éltetvén szétoszlott.
Weber Hamu.
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A vasárnapi iskolák jubileuma

Londonban.

London, 1880. julius 10.
II.
A vasárnapi iskola-egyesület (Sunday School Union)
— a miut mar említettem — sokkal nagyobb ünnepélyességgel ülte meg a vasárnapi iskolák alapításának százados évfordulóját, mint az előbb említett testület;
nemcsak azért, mivel az Unió sokkal nagyobb, gazdagabb és messzebb kiterjedő intézmény, mint az unitárius vasárnapi iskola-társulat (Sunday School Association), hanem azért is, mert az Unió — az unitáriust
kivéve, — csaknem minden más vasárnapi iskola-társulat-

tal egyesült az ünnepély megtartása végett. Ezenkívül
külföldi népek képviselőit meghívta, emlékpénzt veretett,
Raikes Róbert emlékére szobrot emelt és a lehetőleg
mindent elkövetett, hogy a közfigyelmet mind inkább
felkeltse az intézmény iránt, a melyet úgy tekint, mint
a vallás és ember legjobb barátját és leghatásosabb
eszközt a vallásosság élesztésére és terjesztésére. A
végből pedig, hogy az ünnepélynek minél több maradandó haszna maradjon, célul tűzte ki, „Sunday School
Centenary Fund* címen 25,000 font gyűjtését, a mely
összeg a következő célokra fordítandó: 1) Kölcsön
alap létesítésére, a melyből iskolai épületek, termek
építésére és más iskolai célokra kölcsönadni lehessen kamat nélkül. 2) Missiói iskolák alapítására, a
hol az a kölcsönadásnál nyereségesebbnek látszik. 3)
Continensi vasarnapi iskolák segélyezésére. 4) Raikes
emlékére épület emelésére Gloucesterben, az alapító
születése helyén.
Az Unió a vasárnapi iskolák alapítását kizárólag
Raikes Róbertnek tulajdonítja, a szobrot csakis az ő
emlékére emelte és őt tette az ünnepélyességek központjává ; tagadhatatlan is, hogy a vasárnapi iskolák
csak az ő tellépésével lettek állandók és terjedtek el
mindinkább és hogy e tekintetben az oroszlánrész őt
illeti. De térjünk át az ünnepélyességek folyamara.
Szombaton, junius 26-án délután az idegen népekképviselői (mintegy 200—300) fogadtattak az elnök
által az Unió feldíszített gyűléstermében. Amerika
volt legerősebben képviselve, de a világ csaknem minden részéből voltak küldöttek. A gyűlés imával nyittatott meg, a mely után az elnök üdvözölte a jelenlévő tagokat. A mű — úgymond a többi közt, — a
melynek emlékére ők ma ünnepet ülnek, ma mar nem
egy nemzeté vagy egyházé, hanem a keresztyén világé.
Azért jelent meg a gyűlésen több mint 14 nemzet
képviselője. Ma már 6'/ 2 millió vasárnapi iskolás tanuló
van az Egyesült Államokban, egy millió tanitó altal
taníttatván. 1813-ban az LTnio a continensen is vasárnapi
iskolákat kezdett állítani és segélyezni, legelsőbben a
bordeaux-it segélyezte 50 fonttal és ma már az európai continensen 400,000 tanuló és 20,000 tanitó van.
Ázsia, Afrika és Polynesiában 200,000 tanuló, 5000
tanitó. Az egyesült királyságban (Anglia), gyarmataival
együtt, 4 és fél millió tanuló és fél millió tanitó. Ugy
hogy összesen körülbelől 12 millió vasarnapi iskolai tanuló és másfél millió tanitó van a világon.
Az elnök utan Gloucester varos képviselője állott
fel, városa nevében meghíván a követeket megnézni
Gloucesterben azt a házat, a melyben Raikes az első vasarnapi iskolát tartotta, és négy öreg embert, a kik
Raikes iskolájában tanulók voltak.
Ezután következett a beszédek hoszszu sora Amerika, Ausztrália, Francia-, Német-, Svédország és sok tekintélyes város képviselői által elmondva.
Svédországból Palengoist volt az egyik képviselő,
a ki hazájában a vasárnapi iskolák megalapítója. O ugyanis
1851-ben Londonban járván, megfigyelte a vasarnapi islcolakat és buzgó vágy szállotta meg őt azokat hazajában is elterjeszteni. Buzgó törekvését siker koronazta.
Néhány év alatt megszaporodtak a vasárnapi iskolák.
Ma már némely helyen a 7 és 14 év közti gyermekek
fele, más helyt
vagy V3-a vasárnapi iskolás tanuló.
Jelenleg 15,000 tanitó és 150,000 tanuló van az országban és 6 folyóirat (periodical) adatik ki. — Több
más jeles üdvözlő beszéd tartása után a gyűlés egy
hymnus eléneklésével bevégződött.
Vasárnap, jun. 27-én minden vasárnapi iskolaban

isteni tisztelet tartatott, kérvén isten áldását a heti
munkára.
Hétfőn, jun. 28-án i2^órakor az egyesült Inaugural Meeting a Guildhallban gyűlt össze a polgármester
(Lord Mayor) elnöklete alatt, jelenlévén más méltóságokon
kivűl a canterbury érsek is. Enek, ima és a polgármester
megnyitó beszéde után az érsek tartott egy hosszú beszédet, kifejezvén abban a többi közt nemtetszését
azok ellen, a kik vizsgázott vasárnapi iskolai tanitók mellett izgatnak ; mert bár a tanitók közül mindenik nem
képes pontos és szabályszerű oktatást adni, de minthogy a tanitók nagy része nem rendes és fizetéstelen,
ez azt mutatja, hogy ők a munkát a Krisztus iránti
szeretetből teszik, és ha ők szivök érzéseit növendékeikbe önthetik s ha erkölcsileg hatnak rájok, az az értelmi
behatásnál nagyobb fontosságú a gyermeki kedélyre.
Az Unió elnöke valtotta fel az érseket. Beszédében kifejtette és történelmi példákkal is illustrálta, hogy
mily hatalmas és jótékony betolyást gyakoroltak a vasárnapi iskolák a nép jellemének, erkölcseinek, szokásainak nemesítésére.
Az Unió elnöke után New-York követe szólt, a ki
ugy szerepelt, mint a nemzetközi vasárnapi iskolai
összejövetel (International Sunday Scliool Convention) !
képviselője. O mint amerikai állította, hogy a vasárnapi
iskolai intézmény és az állam fenmaradása s jólléte
belső viszonyban vannak egymással. Nálok a vasárnapi
iskolák azért is szükségesek, mert a bevándorlók gyermekei ezekben taníttatnak isteni félelemre és lelkiismeretességre.
A gyűlés ének és az érsek áldása után eloszlott, de csak kevés időre, mert 3 órakor az az Unió
olvasó termében conference (összejövetel) név alatt
tovább folytattatott.
Elnök mindenekelőtt kifejezte örömét a délelőtti
gyűlés sikeres volta felett, és kijelentette, hogy most már
gyakorlati ügyeket fognak tárgyalni. Beszédében elmondá,
hogy eleintén a vasárnapi iskoláknál fizetéses tanitók működtek, shillingjével fizetve. 1789-ben 517 font fizettetett e célra, de már 1811-ben, — a mely évben Raikes
meghalt — összesen csak 3 shilling. A munkát már ekkor
önkéntes tanitók ingyen végezték. Kezdetben a vasárnapi
iskola inkább világi, mint vallásos intézet volt, Raikes
adta annak a vallásos jelleget. De abban hosszas ideig
csak olvasni tanítottak, mivel a nevelés országszerte
siralmasan el volt hanyagolva. Most azonban másként van, mert vannak elemi iskolák ; a vasárnapi
iskolákban minden erőt a vallásos tanításra és szellemi
dolgokra lehet és kell fordítani és így azokat maga- j
sabb fokra és jelentőségre emelni.
Az elnök beszéde után néhány üdvözlő irat olvastatott fel, azután következett egy felolvasás a vasárnapi
iskolák múltjáról.
Végül New-York követe egy igen érdekes, hosszú
jelentést olvasott fel az amerikai vasárnapi iskolák munkásságáról.
E jelentés szerint Amerikaban van 82,231 vasarnapi iskola, 886,328 tanitó és 6,623,124 tanuló.
A nemzetközi vasárnapi convention amerikai intézmény, célja a vasárnapi iskolák munkásait elevenitni és lelkesíteni mindenfelé. Iskolákat nem szervez,
de azok szervezésére javaslatot tesz. Gondoskodik a
nemzetközi tanítási xendszer megállapításáról. Az iskolák
statistikáját vezeti és évenként eljárásáról tudósítást
ad ki. — Végűi New-Zeelandról tétetett jelentés.
Ezzel a 'hétfői gyűlések bevégződtek.
I arga Dénes.
\

IRODALOM.
Kis Livius. Függelékül gnóinák, Phaedrus és Ovidius. A középtanodák III. és IV. osztalya számára.
Rothert M. és Weller G. nyomán az uj tanterv értelmében szerkesztette és szótárral ellátta Polgár György,
államgymn. r. tanár. Első füzet: A római királyok korszakának története. Második füzet : A római köztársaság
Camillusig és az olasz háborúk. Budapest, Franklin-társulat. 1880. Egy-egy füzet ára 70 kr. — A szó szoros
értelmében hézagot pótol e munka, a mennyiben az
uj gymnasiumi
tanterv követelményeihez
szorosan
alkalmazkodik. Minthogy pedig Livius eredeti szövegét a III. és IV. osztálybeli tanulók alig érthetnék
meg, ennélfogva Polgár a Rothert és Weller által átalakított szöveget közli. Az eredeti szöveg átalakítása
azonban nem tárgyi, hanem formai tekintetben történt,
Livius sajátosságainak fentartása mellett. Rotherték a
mondatok szerkezetét az eredetinél egyszerűbbé tették,
a nehezebben érthető kifejezéseket könnyebbekké alakították at, az interpunctióra nagy gondot fordítottak, az
egész mű rendszerét áttekinthetőbbé tették, s végül a
művet szótarral lattak el. Mindez természetesen megkönnyítette a classikus munkának az iskolában való hasznaihatását.
Az Ifjúsági Iratok T á r a című vallalatból, melyet
az orsz. középtanodai tanáregylet megbízásából Dr. Kármán Mór szerkeszt, ismét megjelent két füzet : Életrajzok Plutarchosból. Görögből fordította Szilasi Móric. Budapest, Franklin-társulat. Az i-ső füzet ára 60 kr., a
2-diké 1 frt. Amaz magaban foglalja Lykurgos, Solon,
Themistoklés, Aristidés és Kimón, emez Periklés, Nikias,
Alkibiadés, Lysandros, Agésilaos és Pelopidas életrajzait.
A forditás, a mint futólagos lapozgatás utan megítélhetjük, elég gördülékeny s csak itt-ott talaltunk benne egyegy magyartalan, rosz kifejezést. A derék munka mindenesetre kellemes olvasmanyul szolgaihat az ifjúságnak
s hogy annál tanulságosabb is legyen, képekkel és
jegyzetekkel van az ellátva.
A nagykőrösi ref. tanítóképezde könyvtárának
katalógusát Losoncy László könyvtárnok öszszeállítván,
legközelebb nyomtatásban is kiadta. A katalógust a
könyvtár vázlatos története előzi meg. A képezdének
jó darab ideig nem volt külön könyvtára, hanem a képezdei tanárok és tanulók is a főgymnásium könyvtárát
használták. A képezdei külön könyvtár alapja csak 1864ben vettetett meg. Jelenleg évi 200 frt jövedelme van
s 1600 kötetből áll. A lefolyt tanévben szakszerűen rendezte és lajstromozta azt a nevezett derék könyvtárnok,
ki mindenesetre igen helyesen cselekedett, hogy a katalógust közre is bocsájtotta ; mert ez által megkönynyítette a könyvtár használhatását. Bizony nagyon derék volna, ha minden tanintézetünk követné a körösi
képezde példaját.
A Prot. Theologiai Könyvtár XII. kötete megjelent. Címe: Tájékozás az ujabb theologia körében. Tartalma : A biblia, Keresztes J. nagyenyedi ref. theol. tanártól. A legújabb hittani rendszerek, Dr. Kovács Ödön nagyenyedi ref. theol. tanártól. Az erkölcsi élet legfőbb kérdései, tekintettel az ujabbkori philosophiára és a szabadelvű protestáns felfogásra, Dr. Bartók György nagyenyedi ref. lelkésztől.

KÜLÖNFÉLÉK.
* Személyi hírek. Jókai Lajos kisölvedi lelkész a
barsi ref. egyházmegye esperesévé választatott. — A
csanadmegyei főispán a magyar nyelv tanításában legnagyobb buzgalmat kifejtett megyéjebeli néptanítóknak ioo frtot ajándékozott, mely összeg három tanító
közt felosztatván, 50 frtot abból Valentinéi Gusztáv
nagylaki ev. tanitó kapott. — Az udvarhelyi egyházmegyében fekvő szenterzsébeti ref. gyülekezet lelkészévé valasztotta Benkő Ferencet.
- A vasárnapi munkaszünet tárgyában lapunk szerkesztője, mint fővárosi képviselő, Budapest fővárosának
f. hó 2i-ikén tartott közgyűlésében interpellatiót intézett
a polgármesterhez. Utálván a vasárnapi munkaszünet
ügyében megindult legújabb mozgalomra, kérdezte a
polgármestert, hogy a nyilvános munkáknál az 1868.
53. t. cikk értelmében miért nem tartják meg a vasárnapi szünetet, mikor azok folytatása ünnepnapokon különben sem okvetlenül szükséges ? Különösen megbotránkozásának ad kifejezést a fölött, hogy a Kálvin-téren
mar hetek óta folytatják a kövezési munkálatokat vasárnapokon is, s ezáltal a templomba járó református polgárok ájtatosságát zavarják. A polgármester, miután interpelláló a Kálvin-térre célozott, azt pedig a közmunkatanács készítteti, a jövő közgyűlésre ígér kimerítő
feleletet adni; addig a netáni törvénysértésnek utána jár.
* A Pesti Napló jul. 21 -ki számában a közoktatási miniszternek a jogakadémiák ügyében kiadott is
meretes rendeletét azon szempontból helyesli, hogy a
tényleges szükségleten leiül álló jogakadémiák költségei
előnyösebben lennének felhasználhatók egyéb közművelődési célokra. A protestánsokat azonban cikkíró
szerint a rendelet mégis meg fogja lepni. „,Quosque
tandem abutere patientia nostra ? — fogják kérdeni.
Hisz hat éve alig mult, hogy átalakítottuk a miniszter
kivansaga szerint jogakadémiainkat. Még be sem fejezte
például az eperjesi jogakadémia a miniszter tetszése
szerinti szervezetét, a többiek még ki sem tudhatták az
uj szervezet előnyeit és hátrányait s a miniszter már
is itél felettök és kész lenne feláldozni őket/' Hát biz
ez mind igaz. A miniszternek akkor kellett volna kiadnia ezen rendeletét, amikor még a protestánsok nem
mentek belé jogakadémiaik újra szervezésébe. Ue azért —
valljuk be őszintén, — ha a miniszter követte el az első
hibát 1874-ben, midőn a jogakadémiák reorganisatiójára
vonatkozó ismeretes rendeletét kiadta, mi szintén hibáztunk, habar csak másod sorban, hogy ama rendelet
kibocsájtásakor magunktól rá nem jöttünk arra, amire
most a miniszter — egy kissé elkésve — figyelmeztet
bennünket. 1874-ben a reorganisatióval egyidejűleg kellett volna jogakadémiainkat csoportosítani. Mindenesetre
sokkal könnyebben ment volna ez akkor, mint most,
amidőn a csoportosítást, — hogy egyebet ne is említsünk, — rendkívül megnehezíti a nagyszámmal beállított
tanerők miként való elhelyezése. A mi hibánkat azonban menti egyrészről a miniszter elsietett intézkedése,
másrészről a nemzeti közmivelődés iránti lelkesedésünk.
Ez utóbbi és egyházunk kormányzóinak bölcsesége az,
ami reménynyel tölt el bennünket arra nézve, hogy az
elkövetett hibát sikerülni fog jóvá tennünk.
A hegyaljai ág. h. ev. esperesség, — mint a
Figyelőben olvassuk — f. hó 13-kán tartotta Nagybanyán ez évi közgyűlését. A gyűlést megelőzőleg gyamintézeti isteni tisztelet tartatott, melyen az egyházi beszédet Horváth Sándor miskolci igazgató tartotta. Ez

alkalommal a gyámintézet javara 42 frt gyűlt be. A
közgyűlési hatarozatok közül, mint közérdekűeket kiemelhetjük először azt, hogy ahol az egyház elöljárói
kellően nem biztosíthatják az egyházi vagyont, az tőlük elvétetik s az egyh. megyei pénztár altal takarékpénztárilag kezeltetik. Azután egy másik igen fontos
és nagyjelentőségű határozat az is, mely szerint az egyh.
megye területén szórványosan lakó ev. hitsorsosok összeirassanak s missiói gondozás ala vétessenek. így Máramarosmegyében szórványosán több mint 200 lélek van
s ezentűl ezeket a nagybanyai lelkész gondozza, kinek
e célból uti költségeiről az egyh. megye gondoskodik.
Zelenka Pál számvevőségi elnök jelentése szerint az
egyh. megye összes egyházainak fekvő vagyona és tőkepénze, a templom és parochiális épületek értékét
nem is számítva, meghaladja a 3 százezer frtot.
* Az aszódi ev. gymnasium érdekében. Jelentem, hogy a húszas szövetségbe legújabban beléptek :
Margócsy József főesperes és Kemény Dezső bényei lelkész. Továbbá örömmel jelentem, hogy Moravcsik Mihály aszódi lelkész néhány óra alatt beszerezte a határozott 50 frtot. Tőle, mint az aszódi gymnasium körüli
legügyesebb agitátortól tanulhatjuk a beszerzés módját.
Felhívást irt, melyben maga mellé 5 frtot adakozni kész
9 hívet kér fel. Reméljük, hogy intelligentiank a halhatatlan Petőfi egykori tanodajanak meghozza az ezer
frtos alapítván}' áldozatát. Lang A., pestm. ev. alesperes.
* Iskolai értesítés. A nagykőrösi dunamelléki ref.
egyházkerületi tanítóképző intézetben az 1880—81-ik
tanév szept. i-én kezdődik; a beiratások, fölvételi-,
javitó- és pótvizsgálatok szept. 1-—4. napjain lesznek.
Fölvétetnek az oly éptestű növendékek, kik a 15. évet
meghaladtak s kiknek a magyar nyelv, számtan, földirat és történelem ismeretében annyi jártasságuk van, a
mennyit a gymnasium, real-, vagy polgári iskola négy
alsó osztályában tanítanak. A belépni kivánó növendék
erről vagy nyilvános iskolai bizonyítványt tartozik előmutatni, vagy fölvételi vizsgálatnak kell magát alávetnie ;
egyszersmind igazolni köteles keresztelő levéllel életkorát, egy nyilatkozattal szülői beleegyezését s orvosi
(bélyegmentes) bizonyítványnyal testi épségét. A tápintézet szintén i-én nyílik m e g ; tápdij havonként ebédért
és vacsoráért 5 f r t ; ebédért 3 frt; szegény sorsú, jó
magaviseletű, szorgalmas növendékek díjleengedésben
részesülnek. Magyar Antal, igazgató.
- A pápai ügyre nézve fentartjuk ugyan abbeli
elhatározásunkat, miszerint annak vitatása lapunkban
befejeztetett; de amennyiben tudomásunkra jutott, hogy
némelyek az ez ügyben tett első felszólalás szerzőjének
Kis Gábor lelkész urat tartjak : szükségesnek tartjuk még
egész határozottsággal kinyilatkoztatni, miszerint ama felszólalás nem Kis Gábor úrtól eredt. Szerkesztő.
* Gyászhír. Id. Peregi Mihály,
győri köztiszteletben álló tekintélyes polgár, az ottani ag. h. ev.
gyülekezet érdemes felügyelője í. hó 16-án elhunyt.
Béke hamvaira !
" Szerkesztői mondanivalók. Azon munkatársainknak, a kiknek cikkeit megrövidítve közöljük, szíves elnézésöket kérjük. Kéziratokkal lapunk tűi levén halmozva,
kénytelenek vagyunk közleményeinkből a kevésbé lényegeseket kihagyni. — 11. J. Becses közleményét nagy
köszönettel vettük; de mivel latin nyelvű okmányokat
nem szoktunk közleni, kérjük annak magyarra fordítását.
A colloquiumot pedig szíveskedjék a lehető legrövidebben
ismertetni. — Acsa. A kérdéses cikket elküldtük. - —
M. F. válaszat a visszhangra, ha csak lehet, a jövő szamban togjuk közleni.

PÁLYÁZAT
a t i s z a f ö l d v á r i — a városhoz egynegyed óra távolságú — ö r e g s z ő l ő b e l i ref. elemi iskola
tanitói állására, a következő évdíj mellett: i) L a k á s az iskolaépületben. 2) Készpénz 50 forint. 3)
Buza 2^ köböl. 4) Á r p a 25 köböl. 5) T a n d i j minden tanítványtól egy-egy véka búza és egy csirke.
T a n k ö t e l e s e k száma 60 körül. A fölszerelt pályázatok aug. 20-ig a lelkészi hivatalhoz küldendők.

Vári Szabó

Sámuel,

ref. lelkész.

A csallóköz-somorjai ág. hitv. ev. egyház
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elemi iskolájánál betöltendő egyik tanitói állomásra, melylyel a mindkét nembeli 4., 5. és 6. osztály,
2. é s 3. osztály tanítása van összekötve, pályázat hirdettetik. Javadalmak: 500 frt készpénz,
6 öl lágyfa a tanitói laknak, 4 öl az iskola fűtésére, szabad lakás, ezen kivül a szokott temetési és
esküvési stólailletékek. — F e l t é t e l e k : képezdei képesítés, kellő g y a k o r l o t t s á g az orgonálásban és
énekvezetésben, a m a g y a r és német nyelvben való tökéletes jártasság, 26 tanóra hetenként; az
orgonálást a gyülekezet két tanítója egymást hétről-hétre felváltva végzi; a tanitó részéről helyváltoztatás esetén 2 havi felmondási határidő köttetik ki.
A pályázók kellően felszerelt folyamodványaikat alulirt elnökségre címezve f évi augustus
hó 10-ik napjáig küldjék be.
„
.
Csaiióköz-Somorján, 1880. julius hó 6-án.

esetleg

Az egyhazkozsegi

elnokseg.

Pályázat tanári állomásra.
A c s u r g ó i ev. ref. 6. oszt. gymnásiumban egy tanári állomás betöltendő levén, kötelessége
lesz a választandó tanárnak tanítani, mint a III. osztály f ő n ö k é n e k : Latin nyelvet a III. és IV-ik
osztályban; T ö r t é n e l m e t : a IV., V. és Vl-ik osztályban; Földrajzot: a IV-ik osztályban;
Vallást:
a Ill ik s IV-ik osztályban.
Jövedelme lesz évi 600 o. é. forint és szabad lakás; egy hold föld, fele részben szántó,
fele részben rét, esetleg lakás és földek helyett évi 100 frt. készpénz; kész fizetése 5 évenként
50 forinttal javittatik, míg az összeg 8 0 0 frtra emelkedik.
3 év alatt oklevelet szerezni köteles.
A tanári nyugdíj-intézetnek kötelezett tagja.
P r ó b a é v : 2.
A pályázati okmányok, u. m.: érettségi s iskolai bizonyítvány, keresztelési anyakönyvi kivonat, előélet, szolgálati s erkölcsi igazolvány, egészségi állapotot tanúsító járási, illetőleg városi
orvosi bizonyítvány alulírotthoz f. évi augustus 7-ig beküldendők.
Kelt Hedrahelyt, (u. p. Kadarkút), 1880. julius hó 7-én.
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Teendők.
A 3-iktól felfelé menő osztályoknak egyházkerületi tanterv szerinti tanítása.
A canonica órákon templombani prédikálás. T e m e t é s e k n é l — a hol kívántatik — a templomban
búcsúztatás. L e g á t u s és supplicans diákoknak koszt és szállással ellátása.
Évi
fizetés.
1., 700 forint évnegyedenkint fizetve. 2., Szabad lakás. 3., Búcsúztatós
halottól 2 forint.
Feltételek.
Tanitói oklevél múlhatatlanul kívántatik. Teljesen k a t o n a m e n t e s egyének
előnyben részesülnek. Az állomás f. évi september i-én elfoglalandó.
Kik pályázni óhajtanak, kérvényeiket s bizonyítványaikat f. évi augustus 8-ig - - bezárólag — adják be ?. ref. lelkészi hivatalhoz.
Kelt Öcsödön, — Békésmegye — 1880. julius 1 i-én.
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Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : IDx. Ba.lla.g-i l ^ T ó r .

A

Presbyterium.

DEUTSCII M.-féle művészeti intézet Budapest.

PROTESTÁNS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
Előfizetési dij:

SZERKESZTŐés

K 1 A D Ó - H I V A T A L.:
VIII, ker. Máriautca 10, sz, 1, em,

gm?

Hirdetések dija:

H e l y b e n házhozhordással s v i d é k r e postai küldéssel i hasábos petit sor többszöri beiktatásáért
félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden

5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij
külön 3 0 k r .

kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban.

Teljes s z á m ú p é l d á n y o k k a l i m i n e l é g - szolg-Éillia't-uizn.k:-

Előfizetési felhívás

PROTESTÁNS EGYHÁZI és ISKOLAI LAP"
1880-dik évi, h u s z o n h a r m a d i k , 2-ik félévi f o l y a m á r a .

E l ő f i z e t é s i cLij : E g é s z

é v r e 9 forint, félévre 4 forint 5 0 kr., n e g y e d é v r e 2 forint 2 5 k r .
Az előfizetési p é n z e k e t l a p u n k k i a d ó h i v a t a l á b a (Mária-utca 10-ik szám alatt) k é r j ü k küldeni.
Laptulajdonos és felelős szerkesztő

Dr. Ballagi Mór.

A convent küszöbén.*)

indokolva

kalauzolnak

bennünket, és a mindent

zsinattól v á r ó k alig várják, h o g y a k a p u k megnyílH o g y e g y h á z u n k közügyeihez, kivált a vexált

j a n a k , m e l y e k e n a m a g y a r r e f o r m , e g y h á z képvise-

zsinatkérdéshez hozzászóljak, e d d i g a l k a l m a m n e m

lete egyszerű m é l t ó s á g g a l b e v o n u l j o n .
m á r széMit t e g y ü n k ?
dülés nélkül alig j á r h a t o k . E l ő r e bocsátva, h o g y
A conventi commissiók elvégezték a sisiphusi
én a zsinati e l ő m u n k á l a t o k h á r o m éves vajúdámunkát, itt van előttünk az egész corpus. Van-e,
saiban közvetlenül részt n e m v e t t e m ; h o g y sokk é r d e m , e g y j ó r a v a l ó kikezdés az egész a p r ó r a
szor e r ő m b e került, el n e m m o n d a n i mindazt, a
tördelt munkálatban, melyet mindegyik egyházkemit a zsinatra v o n a t k o z ó l a g el kellett volna monrület, kivált az 1872-ki c o n v e n t utasításai s ved á n o m ; h o g y talán idő utáni, v a g y elkésett d o l o g
z é r k e d é s e nyomán, m e g n e készített volna m á r
mindaz, a mit e l m o n d a n d ó v a g y o k : mégis nem
a maga emberségéből a maga kebelében r
s o k á r a az egyház fejedelme, az igaz biró ítélőszéke
M á r p e d i g ezen ismételt valamik conglomeelőtt állok, az élethez a mi k ö t , az m á r n e m
raturna az egész, annyi f á r a d s á g b a került dolgozat,
sok, a h e t v e n h é t magaslatáról átnézve a j ö v ő b e ,
mit m o s t c r u d u m g y a n á n t s z á n d é k u n k feltálalni
h o v a é n m á r b e n e m mehetek, a vén csontjaima zsinat asztalára, mi eredménynyel ? azzal, h o g y az
ban égető tűz n y u g t o t n e m h a g y : szólnom kell.
öt testvér-egyházkerület, mely eddigelé szép egyetA zsinati e l ő m u n k á l a t o k b a n előttünk v a n é r t é s b e n élt e g y m á s mellett, k e r e s s e n é s találjon
volt; az egyházi irodalom

magaslatain

mindaz, a mit e g y zsinat tenni hivatva van, m e g
van e g y e n g e t v e az út egészen a zsinat

nagyka-

pujáig. A nagy g o n d d a l kidolgozott előmunkálatok,

e g y forumot, mely előtt m e g k e z d v e az o s z t ó p e r t
folytassa é s k e r g e t h e s s e egészen a semmisítő székig, melynek

záritélete

szokás

szerint

az lesz,

h o g y a p e r k ö l t s é g felemésztvén mindent, az osz*) Közöljük öreg barátunknak e eikke't, mint ritka cáfolatát azon
példabeszédnek, hogy a vén cigány minden nap egy nótát felejt. A mi
barátunk nem felejtett semmit.
Szerk.

tályrész

mind az öt felé lesz: semmi. Eddig, mind

: az ö t t e s t v é r n e k panasza

volt e g y

ellen,
ÓI

tartok

tőle, hogy a zsinati osztozás után az öt testvér
egymással fog veszekedni és mind az öt az egy
ellenhez leend kénytelen egymás ellen folyamodni.
A zsinat az egyetértés helyett meghasonlást
fog- előidézni.
Nem kell messze mennünk, a szomorú példa
közel van szemünk előtt. Ötvenkét megye küzdött
három századon át, mint ötvenkét testvér, a mindig támadó hatalommal; a hatalom nem bírt velők,
és ime egy polgári zsinat nyakunkra hozta néhány év multával mindazt, ami ellen három századon át tiltakozott az ötvenkét testvér. Késő bánat — isszuk a keserű levét. Vestigia terrent.
Nem lesz, nem lehet egyetértés, maga a zsinat
teszi ezt illuzóriussá.
Azt hinné az ember, hogy az a zsinat édes
gyermeke a ker. egyháznak Igaz, hogy ennek
tején és vérén nőtt fel; de valósággal ezt a keleti despotismus lopta alá, el kezdte szívni Niceában, azután szívta Tridentumban, Dordrechtben.
Legközelebb nyalta száját Rómában, hol elébb
inmaculált, azután az infallibilitás régi cefréjét öntötte fel, bár a mint látjuk, nem adott egyebet
ártatlan viznél, mely a kathol. egyház lámpájába
öntve, sehogyse akar gyúladni. Zsinat kell hozzá,
hogy a ker. egyházban ilyenek történjenek. R é g
nem scandalizáltunk. Itt az ideje!
Nem tehetek róla, de én féltve őrzök magyar reformált egyházunkban minden elemet, minden talpalatnyi tért, melyet benne a centralisatio
vetélytársa, a szabad képviselet rakott, és természettől irtódzom mindentől, a mi az absolutismus
árnyékába esik. Lehet, hogy korlátoltságomnál
vagy koromnál fogva, az én eszem az egyházalkotmány-építésnél nem terjed túl a conventen. Ennek minden íze, minden porcikája a magyar reform. egyház véréből való vér, csontjából való
csont, benne végezve, tetőzve van az egyházképviseleti egész rendszer, az utolsó cserepig, milyen
én is vagyok ; rajta túl ami építve van, az mind
filegoria, legyen az országos egyháztanács, vagy
zsinat, az mindegy.
Lemegy ennek a conventnek utolsó szálgyökere a népképviselet termőföldébe és elnöke nagyméltóságú személyébe felszívárog a legapróbb somogyi leányegyház éltető nedve, mint a legnagyobb anyaegyházé is. Rakjanak bár hegyébe

nyolc, tiz zsinatot, ott sem fog többet képviselni,
mint itt, ott sem fog magasabban ülni, mint ül
most, sőt fogy. Ott az absolut hatalom árnyékába
esve, csak bolygó drabant lesz egyházunk zodiakusában, állatkörében.
Maga az erőnek erejével zsinatolni akaró
reform, egyház a convent által csináltatja meg a
zsinatot, készítteti a pluviálét, melyben majd a
zsinaton pontifikáljon. H a hát a conventben már
benne van a zsinatot megteremtő erő, nem látom
okát, miért folyamodjék egy idegen istenhez ; ha
a conventben már benne van a zsinat mindenestől, mire való ez a palingenesia ? Én legalább
mint vén conventi tag nem szeretnék a jövő zsinat patronja vagyis folytása lenni.
Az egyházi törvényhozás j o g a a 7. §. értelmében a zsinatnak van fentartva. Ezt a jogot
sokkal célszerűbben gyakorolhatja a convent. Ez
minden törvényhozási kellékkel bir, semmi szüksége a zsinati vagy pláne egyházkerületi felülvizsgálatokra. A convent állása, tekintélye, képviseleti teljessége, mindig elegendő garantiái az általa hozandó törvényeknek, kánonoknak. Az egyház szervezkedésének egyöntetűsége könnyebb,
biztosabb a convent könnyebb mozgású gépezetével, mint a zsinatok nehézkessége mellett.
Van a mi conventjeinknek, eddig kellő figyelembe alig vett saját megbecsülhetlensége, melylyel
a zsinat nem birhat soha, ha hétszer megszületnék is, — ez az ő kerekdeci függetlensége. Ideje, alakja,
élete, szelleme, működése, egymásra borult, egymást hátaló, egymást védő. A zsinat a maga emberségéből lélekzetet sem vehet; léte, élete nem
magától f ü g g ő ; egy gép, mely nem indul, nem
jár, hacsak idegen erő fel nem húzza, mint a
toronyórát. A kilencvenegyediki zsinat órája áll
mai napig, nincs elindítva, sem ütését nem hallotta
senki. A convent órája vigan, szabadon jár, tudjuk, hogy hányat ütött, ez az óra permanens, ha
szükség kívánja jár ma, holnap vagy mához esztendőre, jár magától, mert induló ereje, rugója
magában van, nem úgy a szegény, mégis költséges zsinat, melyet sit venia verbo-va\ lehet szóra
hozni.
Nekünk conventünk, kifogástalan conventünk
van, mégis erőnek erejével zsinatba megyünk.
Felhúztuk, kifeszítettük a zsinati előmunkálatokat,
mint megannyi vitorlákat, fú a szél, visz bennün-

ket, a jó Isten tudná, hova. Sőt, a mi legsajátsá- Az ifiuság körében dalkör alakult. Az önképző csak
mint szavaló- és olvasó kör alakult meg, aminek oka a
gosabb, épen conventünk van hivatva magát meg7-dik és 8-dik osztály ifjúságának csekély létszáma. Az
semmisíteni a zsinat kedvéért, maga alatt leégetni emlékkönyvben, mely 120 nagy 8-rétű lapra terjed, az
a bárkát, hova behordta mindenét, mit a nagy viz- ! érdemekben gazdag igazgató mintaszerű pontossággal
özönből megmenteni tudott, a bárkát, melyen a állította össze az intézet történetére vonatkozó adahullámokon úszkált hányatva fel s alá. Ki van tokat.
17) A budapesti VIII. kerületi községi nyilv. főreálmondva felette az ítélet, s a convent lehajtva
tanoda g-ik tudósitványa. Igazgató Felsmann József.
árva fejét, készül meghalni, készül belehalni a TiÉrtekezés : Budapest ásványos forrásai és a városligeti
szába, akarám mondani a zsinatba.
ártézi kút, Sajóhelyi Frigyestől. Tanulók sz. 450. HáZsinat lesz hát, milyen auspiciumok között: : rom párhuzamos osztály. A 3-dik osztály mellé párLesz-e képes a zsinat minden zajos felvonulásával huzamos osztály állíttatván fel, az intézet megmenekült
annyi eredményt felmutatni, a mennyit a legkö- azon évek óta ismétlődő kellemetlenségtől, hogy azon
zelebbi convent felmutatott, vagy nem ugy já- tanulók legnagyobb részét, akik a 2-ik osztályt elvégezték, a 3-ik osztály látogatására ismét más intézetbe
runk-e vele, mint jártunk azzal a nagyhomloku,
kellett volna utasítani. A felsőbb osztálybeli tanulók
tüzes szájú felleggel, mely zápor helyett elverte dalkört alakítottak. Az alsóbb osztálybeliek énektanímindenünket ?!
tásban nem részesültek. A tanárok közül irodalmi téHanem míg ez így lenne, halljunk már egy- ren is működtek: Dr. Asbóth Oszkár, Dr. Erődi Béla,
Felsmann József, Jónás Ödön, Szathmáry György és
szer egy igaz szót is a zsinat ügyében.
Dr. Ring Ármin.

(Vége következik.)

Dobos.

ISKOLAÜGY.
Iskolai

értesítők.

— Harmadik közlemény. —

14) A budapesti kereskedelmi akadémia évi jelentése. Igazgató Lewin Jakab. Értekezés: Szerbia. (Közgazdasági tanulmány.) Dr. Herich Károlytól. Tanulók
sz. 353, kiknek legnagyobb része, t. i. 255 zsidó vallású.
Négy párhuzamos osztály. A tanárok közül irodalmi
téren is működtek: Névy László, Dr. Koós Gábor, Jónás János és Dr. Herich Károly. A tanári- és az ifjúsági
könyvtár különválasztattak. Az iskolai takarékpénztarban 1656 frtnyi betét helyeztetett el, ami azt bizonyítja,
hogy ezen intézet tanulói nagyobbara vagyonos szülők
gyermekei. Az ifjúság az eddig fenallott önképzőkör
helyett olvasókört alakított. Az intézet kebelében fenállott vasúti tanfolyamot 32-en végezték el.
15) Az orsz. köznevelési egyesület nyilvános mintaközéptanodájának
(főgymnásium és főreáliskola) és nevelőintézetének értesítője. Intézettulajdonos László Mihály.
Növendékek sz. 72, kiknek épen fele zsidó vallású. A
természetrajzi gyűjtemény gyarapodott egy hatezer
példányból alló rovargyüjteménynyel, mely Sacher Károly udv. tanácsos tulajdona volt és a szakértők szerint
a magyar-osztrak monarchia egyik legnagyobb magángyűjteménye.
16) A budapesti IV. kerületi községi nyilv. főreáltanoda 26-ik tudósitványa és emlékkönyv az intézet
negyedszázados fenállása alkalmából. Igazgató Ney
Ferenc. Tanulók sz. 517. Négy párhuzamos osztály.

18) A budapesti V. kerületi nyilv. községi polgári
leányiskola 4-ik értesítője. Igazgató Gyulay Béla. Növendékek sz. 385, kiknek legnagyobb része, t. i. 294 zsidó.
Négy párhuzamos osztály.
19) A ceglédi államilag segélyzett községi nyilv.
polgári fi- és leányiskola értesítője. Igazgató Elefántí
I József. Növendékek sz. 104. A leánytanulók száma —
a város lakosainak számához képest — igen csekély
volt a lefolyt tanévben is. Ugy látszik, hogy a szülők
legnagyobb része még ma is megelégszik azzal, ha
leányaik a gazdasszonykodáson kivül egy kis elemi ismeretet sajátítanak el. Es ezért nemcsak a ceglédi,
hanem a legtöbb magyar szülőt méltán megilleti a
szemrehányás. Taneszközökkel az intézet még ma sincs
kellőképen fölszerelve, aminek legfőbb oka az, hogy a
minisztérium az államsegélyt már két év óta csak 2O°/ 0
levonásával adhatja meg, ennélfogva a taneszközök
költségeit nincs miből fedezni.
20) A csáktornyai
városi államilag segélyzett
polgári fiúiskola 8-dik évi értesítője. Igazgató Valló Vilmos. Növendékek sz. 62. A növendékek száma 1875
óta évről-évre emelkedik. Irodalmi téren a tanítók közül
az egy Dr. Szántó Károly működött.
21) A csáktornyai községi elemi népiskola értesítője.
Igazgató Jeney Gusztáv. Növendékek sz. 342. A növendékek száma 1875 óta évről évre fogy, aminek okát a
tanitó-testület abban keresi, hogy a tanitóképezdével
egyidejűleg s a mellett felállíttatván a gyakorló iskola,
az több növendéket elvon az intézettől, másrészről,
hogy 1876-ban a 2 frtnyi tandíj behozatott.
22) A csurgói helv. h. nagy-gymnasium 16-ik évi
értesítője. Igazgató Domby Vince. Értekezés: Lessing
viszonya Aristoteleshez (különös tekintettel a francia
tragoedia-irókra és a korabeli magyarázókra), Fleischhacker
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rés légsulymérővel, Ávéd Jákótól. A gy.-fehérvári meteorolog. állomás észleletei 1879-ről, ugyanattól. Tanulók sz. 244.

M. Fridolintól. Tanulók sz. 143. Az ifjúság körében
önképző alakult.
23) Az eperjesi kir. kath. főgymnasium értesítője.
Igazgató Nuber Sándor. Értekezés : Adalékok Eperjes sz.
kir. város egykori kézműipar- és kereskedelmi történetéhez,
Lasztókay Lászlótól. Tanulók sz. 376, kiknek legnagyobb
része vidéki. A szegénysorsu tanulók közül azonkívül,
hogy többen ösztöndíjban részesültek, 85-én ingyen
élelmeztettek részint az intézet r. kath. vallású szegény
növendékeit segélyző egyesületnek, részint a gör. kath.
egyházmegye Keresztelő szent Jánosról nevezett társulatanak tápintézetében. A tanárok közül irodalmi téren
is működtek: Lasztókay László és Lévay István.
24) A pannonhalmi szent Benedek-rend esztergomi
főgymnasiumának értesítője. A gymnasiumi uj épület
homlok- és alaprajzával. Igazgató Fehér Ipoly. Értekezés : A gymnasium uj épülete, az igazgatótól. Tanulók
sz. 289. Az érettségit sikerrel letett 30 tanuló közül
26 a theologiai-, 4 a jogi pályára szándékozott lépni.
Az intézet diszes uj épülete, mely közel 65 ezer forintba
került, a folyó évben készült el.
25) A felsőlövői ág. h. ev. nyilv. tanintézetek
(tanítóképezde és reálgymnasium) értesítője. Magyar és
német nyelven. Igazgató Neubauer János. Értekezések :
Vallástanítás, Esztel Rezső Frigyestől. A magyar nyelv
és az idegen ajkú néptanítók, Ebenspanger Jánostól.
(Az értekezések csak magyar nyelven.) Tanulók sz. a
képezdében 72, kik közül 64 magyar ajkú, a realgymnasiumban 143, kik közül csak 59 a magyar ajku.
Alig tudjuk elgondolni, mi lehet az oka, hogy míg a
képezdében 8 növendék kivételével a többi növendék
mind magyar ajku: a reálgymnasiümban a magyar
ajkúak száma oly csekély. Valószínű azonban, hogy ez
az anyanyelv szerinti statisztikai kimutatás önbevallás
alapján készült s a képezdei növendékek közül még
azok is, akik különben németek, eléggé nem méltányolható hazafiságból magyar ajkuaknak vallották magukat.
Éljenek ! Ebenspanger tanár a nem magyar ajku tanítók számára julius hóban ingyenes magyar tanfolyamot
nyitott, melyben 12 tanitó vett részt. A derék tanárt
ezért a legteljesebb elismerés illeti. A képezde fentartásához a külföld a lefolyt évben 2640 frttal, míg a belföld csak 453 frttal járult. A reáliskola 5-dik osztálya
a lefolyt tanévben megnyittatott.
26) A pannonhalmi szent Benedek-rend győri főgymnasiumának értesitvénye. Igazgató Vaszary Kolos.
Értekezés : Thucydides, Vaszary Dózsától. Tanulók sz.
464. Az első osztályba 107-en vétettek fel. Az érettségit sikerrel letett 30 tanulónak épen fele szándékozott
theologiai pályára lépni. A szegény tanulók segélyezése
tekintetében Kruesz Krizosztom, pannonhalmi főapát,
Zalka János, megyés püspök és a székes káptalan tagjai
vetekedtek egymással. A főapát nyolc ifjúnak 800
frtnyi ösztöndijat utalványozotl.
2
7) A gyulafehérvári r. kath. nagy-gymnasium értesítője. Igazgató Biró Béla. Értekezések: Magasságmé-
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Észrevételek a ,,Visszhang" című cikkre.
E lap 19-dik számában közlött közgyűlési tudósításomra ugyané lap 25-dik számában Király Károly bizonyos észrevételeket tesz, melyeket — az igazság érdekében — nem hagyhatok szó nélkül.
A tan. testület indítványai igy kerültek szőnyegre
az egyh. megye zöld asztalán :
,38. Olvastatott a tanítói nagy értekezlet 1880.
márc. 22. kelt jegyzőkönyve.
A 8. pontban indítványozza, hogy az iskolai év
az egyházmegyében szept. i-én kezdődjék; hogy a
körvizsgálatok jun. utolsó felében tartassanak; hogy a
hat éves iskolásoknak az urvacsorája uj kenyérosztáskor szolgaltassék ki.
A közgyűlés e pontban foglalt indítványokat, a
falusi viszonyokra való tekintettel el nem fogadhatja.
A 15. pontban kérelmezi, hogy a körtanitók a
tanügyi bizottságnak rendes tagjai legyenek.

|

A tanügyi bizottság tanítói képviselőinek száma
e. kerületi törvény által szabályoztatván, e kérelem nem
teljesíttetik/
Mindenekelőtt az a kérdés, hogy én, mint tudósító , az e. megye határozatát helyesen közöltem-e ?
Lényegében — azt hiszem — igen. Az indokolást azonban — megvallom — nem ugy adtam, mint az e. megyei
határozatban olvassuk. De nekem ugy tetszik, hogy az
enyém jobban megállhat. Mert az e. megye, midőn „a
falusi viszonyokra való tekintettel* utasítja vissza az említett indítványokat, feledni látszik, hogy az 52. pont alatt
elfogadta az e. kerületnek a népiskolákra vonatkozó szabályzatát, és pedig ép azon módosítással, hogy az isk. év
kezdete kizárólag szept. hó i-seje legyen, valamint feledi
azt is, hogy a confírmatió idejét áldozó csütörtökre ugyancsak a kerület, s pedig komoly megfontolás után, már
régebben határozta meg. A körvizsgálatoknak pedig
helyesen körvonalozott fogalma épen az volna, hogy
a meglátogatandó iskolában mitse tudjanak annak idejéről. Mert nem az a cél, hogy a kész eredményt lássák a
látogatók (és nem vizsgálók), hanem az, hogy lássák, váljon
a tanitó minő működést fejt ki a nagy cél elérésére. Ezt
tudja minden paedagogus s ugyanazért a hajdani ,port a
szemébe*-féle vizsgák értéke parin alul áll s a határozatlan idejű latogatások, — ha ugy tetszik : szigorlatok —
vannak előnyben a vizsgák felett. Tudom, hogy itt nálunk
a tanitó urak a körlatogatást bíráló vizsgának nevezik,
s akkorra fejtik ki minden erejüket; de annak is megvan
a maga oka, hanem ezt most elhallgatom. En ismerek
körlátogatókat, de nem körvizsgálókat. Ezért, s azért is,
mert a tan. test. jegyző úr cikkében köz-vizsga volt
szedve, én a &ö/--vizsgálatra nem is reflectáltam.
A negyedik indítványra nézve az e. megye hatá-

rozata az én tudósításommal egyezik. Azt hiszem tehát,
hogy a felhozottakból bárki is belátja, hogy midőn én
ez indítványokra azt írtam, hogy felsőbb intézkedések
által túlszárnyalva vannak : a valóságnál maradtam.
És most kérdem : mi értelme s célja van a K. ur
— fenebb érintett határozat ellen irt cikkének ? Az egyházmegyét akarja-e a világ előtt, rnint a modern paedagogia s elfogadott neveléstani elvek ellenségét feltüntetni ? Akkor nemcsak hálátlan, hanem igazságtalan
munkát is végzett. A ki ismeri a f.-baranyai e. megye
tanügyi intézkedéseit, vagy nem sajnalt egy kis körutat
tenni: az be fogja ismerni, hogy a f.-baranyai e. megye
ujabb időben sokat, a maga részéről minden lehetőt
megtett. Az a mondása pedig, hogy „indítványukat nem
latja megcáfoltatva*, — oda látszik mutatni, mintha ezen
e.megye a maga határozatat nem komoly megfontolás után,
hanem csak cáfolgatás végett hozta volna. Azt kívánni
pedig, hogy egy és ugyanazon tárgyban a felsőbb hatóság altal már érvényre emelt intézkedést az alsóbb
hatóság változtassa meg : a törvényhozás módozataival
való nagy ismeretlenséget árul el. S erre különös súlyt
fektetek olyan emberrel szemben, a ki — saját szavai szerint — a törvényhozók sorába való mielőbbi emelkedését
tartja nem titkolt nemes ambitiójának. És már kérdem,
hiszi-e K. ur, hogy a fenebbi indítványok oly életbevágók lennének, hogy csakis azok elfogadasával lehetne
segitni e. megyénk tanügyi viszonyainak abnormis helyzetén ? Ki az oka ez abnormitásnak ? ki az oka, ha a
76 iskolában hetvenhat féle a „kül- és belrendszer" ;
ha a kir. tanfelügyelő iskoláinkról — s fájdalom, tanítóinkról, azok képességéről és szorgalmáról — megszégyenítő véleményt nyilvánít ? Hát az e. k. és megye nem
fogadták-e el az állami törvényhozás helyes intézkedéseit, nem parancsolnak-e egyforma eljárást minden iskolára nézve? S hogy a vádakra hasonlókkal feleljek, —
a felsőbb hatóság-e az oka, ha a tanitó urak legtöbbje
a rendelt tantervhez alkalmazkodni nem akar, sem munkálni úgy, mint a hű munkáshoz illik ; ha a rövidebb
(rosszabb) tankönyveket használják a tantervben ajánltak
helyett; ha a vacátiókat önmaguk szabják meg s
pedig lehető sűrűen; ha névnap, vásár, baráti látogatás, vendég, kirándulás stb., a tanidőre való minden
tekintet nélkül, sokaknál örömmel megragadott kedvező
alkalmak az iskola porából való menekülésre ; ha a tanítás körül a legkedveltebb módszer ma is a rég kiküszöbölt kényelmes leckeadás és felkérdezés; ha egyik
tanitó a magyar nyelvtant, a másik a tizedes törteket (hogy
többeket ne is említsek) tartja szükségteleneknek, sőt, horrendum, akad nálunk, itt a modern paedagogok táborában, tanitó, a ki közvizsgán azt mondja : „ő nem hiszi,
hogy a méter-rendszert valaki értené, s azért nem is
tanítja?4 stb. stb. Hát ki a hibás, ha „nincs egyöntetűség, öntudatosság, szabatosan körvonalazott cél* ; ki az
oka a tanfelügyelő megszégyenítő véleményének? S mit
segitnének itt az indítványok ? Az elsőt nem is említem,
mert az már úgy is törvény, csak meg kell tartani. A

körlátogatás, az év végére helyezve, elismerem, hasznaina annyit, hogy egy évi magoltatás eredményével
könnyebb volna port szórni a szemekbe ; de mint volt
tanitó állítom, hogy igazi tanítóra nézve a körlátogatás
ideje közönyös ; mert a hol a tanítók jelesbjei a latogatók, ott egy tanitó sem félhet attól, hogy iskolájának szellemi értéke Föl ne ismertetnék. Es állítom, hogy indítványaik mindösszevéve is kevés befolyással lehetnének
arra nézve, hogy egyik vagy másik iskola jó legyen.
A mit eddig irtam, örömmel Írtam ; mivel közleményem tárgyát a népnevelés előmozdítására szolgáló
módozatok képezik. A következőkben is szándékom
mellőzni azt, a mi a közérdeket nélkülözné ; de lehetetlen nem felelnem a támadásra is. Mert pártatlan tudósításommal — érzem, — hogy azt nem érdemeltem. Azt
kérdi K. ur, honnan olvastam azt, hogy a tanitó urak
Önmaguk akarnak magukra, illetve a felekezeti oktatásra felügyelni ? Hát az önök indítványából. Láthatja,
olvashatja mindenki. Önök kívánják, hogy a tanügyi
bizottság a körlelkészekből és körtanitókból álljon, a midőn
— egyenlő számmal, eshetőleg túlsúlyban levén — természetes, hogy saját maguk fölött önmaguk gyakorolnak a felügyeletet. Én nem mondtam, hogy a felügyeletbe be ne folyjanak, csak helyesnek tartanám, ha az
egyházmegye magának (a tanügyi bizottság utján) túlnyomó befolyást biztosít. Azt mondani,-„hogy a tanügyi
bizottság közvetítő közeg csupán, az administratió megkönnyítésére,* akkor, midőn, a többek között, a 400 frton
alul álló tanítóságokat betölti, a körlatogatóknak útasításokat adhat s tolok jelentést követelhet stb., — ha nem
egyéb, hát legalabb is túlságos naivság.
A mi a par excellence egyh. tagok képzését illeti,
készséggel elismerem, hogy ilyet a modern paedagogia
nem ismer; hanem a keresztyénség s közelebb a protestantismus igenis ismer, és pedig azt az első sorba helyezi.
Ha valakinek ez modern érzéseivel össze nem egyezik :
am lehet modern paedagog 300 frt minimummal, a
honnan ez az ok nélkül gyűlölt felekezetiség kevesebb
veszélylyel sértegethető. De mert épen felekezeti tanitó
hangoztatja a felekezeti nevelés szükségtelenségét : ez
mutatja, mennyire szükséges az, hogy az egyh. megye
a felügyeletet, az ellenőrködést a tanügy fölött osztatlanul tartsa kezében. Lam, az államkormány igazságosabb. Az nem bánja (mert különben nem hagyta volna
kezünkben), ha az oktatással felekezeti célt akarunk is
elérni, csak azt kivanja, hogy a nevelés általános célját
is, mely igazán a közművelődés emelése, megvalósítani
igyekezzünk.
Á „nunc venio 4 című kikezdés rosszul sikerült.
Cikkíró gyanúsítására, mintha én ama kifordított mondatot érteném : újra meg újra elolvastam azt ; de a
magyarázat után még kevésbé érthetem. Megjegyzem
azonban, ha nem tudná, hogy célom nem felvilágosítás
nyerése volt, hanem egyszerű figyelmeztetés, hogy a
tan. testület érdemes jegyzőjének cikkébe, az idegen

szók helytelen alkalmazása és más efíélék következtében
értelmetlenségek csúsztak be.
A dolog érdemére csak annyit, hogy a tanügyi
bizottság működése igenis szoros kapcsolatban áll a
tanitók személyi érdekeivel (pl. tanitói állomások betöltése, hanyag tanitók felfüggesztése stb.). Az egyházmegyére
nézve pedig a prot. népnevelés ügye igen fontos testületi érdek ; a protestantismus érdeke.
A suprematiara való féltékenység a visszhangzó
talalmanya. Soraimból azt nem olvashatja ki. Ilyen nincsen is. A lelkészi kar nem akarja a tanitó-testületet
elnyomni; hanem a felügyeletet, mint egyházi hatóság
— az egyház világi elemeivel együttesen — a felekezeti tanügy és ezt szolgáló tanitók fölött megtartja
magának. Meddig ? . . Addig, míg lesz prot. népnevelés
ügye. Ez x a természetes következmény eredménye.®
Ezt a hatalmát az egyház nem félti, mert nincs kitől.
A felügyeletet gyakorolja papok és tanitók felett egyaránt. Hogy azonban a tanitók, mint társadalmi tényezők,
idővel, a cikkező altal jelzett úton a papokkal egy
niveaura emelkedhetnek : azt megengedem. Nem is kell
hozzá egyéb, mint egyenlő képzettség. Ma azonban,
még túlkorán van erről beszélni is.
Többi soraival, melyek telve vannak ellenmondásokkal, nem foglalkozom.
S most a f.-baranyai egyházmegye és papság érdekében még egy pár szót.
Annyit jó lélekkel mondhatok, hogy a f.-baranyai
egyházmegye s annak papsaga, — mely rövid 12 év alatt
a nevelésügy érdekében oly föltűnő áldozatokat hozott
(míg másutt par száz forint áldozat a népnevelés oltárára téve : esemény, itt ezrekben folyt az áldozat patronusok nélkül) ; mely a népnevelés csarnokaiul alkalmas,
hellyel-közzel palotaszerü épületeket emelt s tanszerekkel
azokat bőven ellatta ; mely a tanitói fizetéseket jobbadán
400 frton felül emelte ; mely a tanügy érdekében oly
figyelmet érdemlő intézkedéseket s határozatokat hozott;
mely a tanitói testülettel szemben mindég (talán — másokhoz viszonyítva-— időelőtti és túlságos) szabadelvűséget s
méltányosságot tanúsított; mely a tanügy előbbrevitelét
célzó intézkedések létrehozatalában hátul nem maradt, —
ezen egyházmegye — mondom — nem érdemelte meg,
hogy a világ elébe, mint a haladás és népnevelés ellensége
allittassék.
Es végül szabad legyen kifejeznem azt a meggyőződésemet, hogy a most jelzett intézkedések mellett
(melyekről ékesszoló bizonyságok az e. megye jkvei),
ha a f.-baranyai iskolakat mégis szégyenitő bírálat éri •
ennek súlya nem a kötelességét teljesített e. megyére
vagy papságra hull. S ha én tanitó volnék, részemről
amaz indítványok el nem fogadásában lelkiismeretem Ítélőszéke előtt nem tudnék olyan teljes megnyugtatást
találni. Erős hitem, hogy a papirosan való lelkesülésnél,
a nagyhangnál, egy kis ügy buzgóság, egy kis szorgalom s kötelességhez való hűség százszorta többet ér ;

de ezeknek hiányáról szomorú katalógust tudnék mai
napság én is felmutatni.*)
Morvay

Ferenc,

ref. lelkész.

TARCA.
Vitám et sangvinem.
Ignosce lector quod leoni mortuo
Barbam Rivetus vellat, justum rectumque
est enim
— — — qui momordit moriens
— — — mordeatur mortuus.

Az Erdélyi Prot. Közlöny közelebbi számában valaki (talán épen maga páter Horn, a gyulafehérvári
hirhedt gyóntató, vagy az a marosvásárhelyi Rothschild,
a ki a német Thaliának 80 bérletjegyet biztosított, míg
a magyar színészet megszökni kényszerült az erdélyi
Hódmezővásárhelyről), L—t jegy alatt „Vitéz Magyarok* címen akkorát vezércikkez a szegény magyaron,
hogy utócikkezésnek is sok volna.
Miért ?
Csak azért, mert az egyetemes tanügyi bizottság
javaslatba hozta, hogy a német nyelv a gymnasiumi
rendes tantárgyak közül törültessék ki.
Tehát már most e miatt „ Vitéz Magyarok" vagyunk,
ó L—-t? Hát csak »kiadtuk magunkról a testimonium
ojmlentiaet ?(< Hat csak »pengetjük a sarkantyút ?<( Hát csak
»Mokány Berciskedünk ?* Hát csak s hizelgilnk a Mohnak ?4
O minden égnek minden istenségi !
Ne búsuljon atyasága ! az a nagy Bábel nem egy
könnyen inog meg, akárhogyan vagdalja bele Mokány
Berci a sarkantyú taraját.
Nem bizony ! Nem megy az oly könnyen. Vitám
et sangvinem.
Mindjárt megmondom miért ?
Azért, mert az erdélyi hét középtanodában a német nyelv taníttatik összesen mintegy 150 heti órán.
Ez az óraszám hét tanerőnek felel meg, s a hét tanerő pénzértékben fejezve ki = évi 7000 forint.
A theologiai és paedagogiai képzésre pedig fordít
az erdélyi anyaszentegyház, a Bethlen-főtanoda 1876/7-ik
évi értesítője szerint (jó lesz ennek az értesítőnek I-—17.
lapjait átolvasni), összesen 93 1 / 2 órát, mely óraszámból
a legfontosabb theol. tárgyaknak jut 3—4 óra, úgy hogy
a 93 V2 óra 30 tantárgy között oszlik meg. Ez a 93 72
óraszám megfelel 4V2 tanerőnek, s a 4 l / 2 tanerő értéke
középszámitással 4500 frt.
Tehát az erdélyi egyház a német nyelv propagálására évenként 2500 frttal többet költ, mint 500
*) Az ügy minden oldalról kellőképen ki levén merítve, a vitát
berekesztettnek nyilvánítjuk.
Szerk.

anya- s még annyi leányegyháza papi s tanítói succrescentiájának képzésére.
De ez nem csupán Erdélyről van mondva. Erdélyt
csak azért hoztam fel példának, mert a tamadas Erdélyből indult ki. (Welche Wendung ! hajdan minden erdélyi
udvarban tudtak franciául és nem németül ; hajdan ha
támadás történt Erdély felől, az nem a „Vitéz Magyarokat* bántotta ; bezzeg most Erdély miatt „nyakunkba
köphetik a német 4 .) így van ez a többi superintendentiákban is, úgy hogy bízvást kimondhatjuk : a magyar reform, egyetemes egyház több időt és erőt fordit
a német nyelv, mint a theologiai és paedagogiai tudományok tanítására.
Miért hát az a nagy buzdulása a kolozsvári vezércikkezőnek a „Vitéz Magyarok* ellen? Azt gondolja,
hogy egy ilyen mélyen meggyökerezett tarackot egy
bizottsági többség három soros határozatával, egy rántásra ki lehet szakasztani ?
Ne búsuljon. Nem hagyják azt.
Kár volt ezért akkorát vezércikkezni rajtunk! Hát
nem látja, hogy csak pátrióta ábránd az egész ? Hiszen
tudjuk mi azt vezércikk nélkül is, hogy „egy 6 — 7 millió
fejből álló népecskének épen arra van legnagyobb szüksége, hogy fiai minden nyelvet tudjanak ;* »hogy az önálló gondolkodás formai qualificatiójat csak úgy szerezhetik meg, ha a klasszikai nyelvek tetejébe még egy harmadik indogermánt is felhasználunk észképző eszközül, —
élő nyelvet, mint a mely a klasszikai nyelvek hátrányával nem bir* (hatrányával nem bir !) ; hogy — döntő
momentumkép — a fenálló politikai viszonyok azt
követelik, hogy a német nyelv legyen az az „egyetlen*
élő nyelv, a mely a latin és hellen nyelvnek a mi Mokány-eszünk kiformálásában segítségére legyen.
És miért ?
Törvény az, hogy a gymnasiumi tananyagban
egy élő nyelvnek is kell lenni a hazain vagy az anyain
kivül?
Tudom, hogy törvény néhol, vagy legalább gyakorlat külföldön ; a németeknél általában, a franciáknál,
sőt angoloknál is részben.
De a mi célszerű, szükséges, vagy legalább megbírható azoknál, az-e mi nálunk is?
A germán s román nemzetek sarja mikor a száját
feltátja, már egy európai modern klasszikus nyelvre tátja
fel ; mikor az anyain kivül egy élő nyelv tanulásához
fog: csak a nagynénjével ismerkedik; mikor a latint
vagy a görögöt kezdi: csak az öreg apja térdeire telepedik ; mindenütt, hangban, szóban, nemben, ragban,
szerkezetben régi rokonokat ismer föl: könnyű bizony
neki egy hujjaban két ó-, s két élő nyelvvel is birkózni
az anyanyelven kivül.
A szegény magyar — testvértelen ága nemének
— mikor a gymnasiumba kerül, az első osztályban megkezdi a latint, a másodikban a németet. Az elemi iskolában még úgy beszélt, mint egy kis Demosthenes, úgy
elemezett, mint egy Nyelvőr: itt el kezd szemérmeskedni.

Osztályának fele vagy harmada — német vagy zsidó
fiúk — fejőkben már a latin nyelv schémáival lépnek be
a német nyelv birtokába. Két-három órai figyelem után
mar tájékozva vannak, a tanárnak feltűnnek, óráról órára
emelgetik fejőket, szemüket, ujjokat; nélkülözhetetlenné
válnak, a közepes tehetségű magyar gyereket esetről
esetre húzgáljak ki a hínárból, s az első félévi vizsgán
már tudják mit tesz az: digito monstrari et dicies :
hic est.
Itt már ők vezetnek. A „vitéz magyar* még nem
tágit; messze még a pálya.
Következik a 2-ik osztály. No János fiam ! itt az
idő, hogy közepes tehetségednek tudatára sülyedj. Itt
már megválik, kikből lesznek Magyarország bírái, képviselői, kormányzói, színe-java. Hallod, hogyan pereg a
nyelvük? Hogyan igazítják ki suttogva magát Bendegúz urat is a tizenhárom deklinacióban ? Hogyan bírnál
te ezekkel ? Te csak menj bogarászni és füvészkedni, övig
gázolva a hínárért: ez neked való, neked is hagyják ;
majd ők felelnek helyetted németből és diákból (a számtan szintén faji tudomány) -—- annyival inkább, mivel
természetünkre tartozik, hogy inkább gyönyörködjünk
Pappenheim Vilmos értelmes, folyékony elemzéseiben,
mint Hédervári Kont Tihamér nehézkes erőfeszítéseiben.
Ez így megy osztályról osztályra. A Vilmosok folyvást
erősödnek, a Tihamérok folyvást gyengülnek önbizalmukban, osztályzatukban.
Nézzétek sorba a magyar gymnasiumok Értesítőit :
túlozom-e a dolgot ?
A mi kezdődött az iskolában, folytatása következik az életben. A német nyelv tudása a miveltség és
alkalmazhatóság sine qua non-javá levén Magyarországon,
a született magyar mindig megelőztetik az indogermánok
által egy lófejjel. Hova tovább megyünk, annál inkább
— magunk teremtjük ezt az állapotot.
Ha a gymnasium észképző intézet: miért kell az
észképzés eszközei között egy olyannak szerepelni, a
mely a magyarországi növendékek két harmadát megfosztja önbizalmától, egy harmadának az eszét pedig
semmiképen sem képzi, s csak arra való, hogy hetenként három-négy órán, s az ehez megkivántató előkészületi órákon paripázzon, lazukáljon ?
Nem jobb volna ezeket az órákat is egy katexokhen észképző nyelv terjedelmesebb gyakorlására fordítani ? s ha már élő nyelv nélkül nem lehetünk, nemzeti
létünk exclusivismust parancsoló érdekeivel nem jobban
megegyeznék-e más élő nyelv — akár a pápua — vagy
akármelyik inkább, mint a német, mely bennünket elnyeléssel fenyeget ?
Ugyan miért kötelezi a magyar állam, és a magyar
reform, egyház a maga növendékeit a német nyelv tanulására oly erővel, hogy a ki a német nyelvből gyenge
osztályzatot kap, megbukik ?
Nem jobb volna azt a sok drága időt és erőt
másra fordítani ?
Például a magyar nyelvre, hogy éretteink között

ne kellene monstrumnak kürtölni azt, a ki tud tisztességesen fogalmazni ?
Például a történettudományra, főleg a hazaira ?
Például a vallástörténetre, hogy a kápláni vizsga
bukottai között ne azok képezzék a többséget, a kik a
Hiibnerből és kis históriából semmit sem vallottak.
Például a theologiára, hogy ifjaink boldogulhatásának a lelkészi pályán, ne lenne egyik conditió sine
qua non-ja az egyetemezés, ne kellene egy jó résznek
külföldre vándorolni.
Nem tudom, foglalkozott-e valaha L-—t atyafiú
gymnasiumi oktatással, s ha foglalkozott, tapasztalta-e,
mennyire lábatlankodnak az ott hemzsegő heti 11/2, 2,
3 stb. órás tudományok egymásnak a tanuló fejében ?
Hány jóravaló elme téved el s megy tönkre, és hány
nehéz fejű szorgalom csügged el a tudnivalók halmaza
miatt ? Hány szüle retten vissza a taníttatástól a tandijak
és tankönyvek nagy száma miatt ? Hogy most gyermekeinknek puszta tandíja, tankönyvei s az ezekkel rokon
huzavonák annyira mennek, mint régebben az egész évi
kiadás — a kosztot is — privát kosztot — ide értve ? Nem
jutott-e eszébe, hogy ezen segíteni kellene, a tanfolyamok egyszerűsítése és olcsóbbá tétele által ? Maga
mondja, hogy hat-hét millió vagyunk, maga tudja, hogy
szegények vagyunk, sőt azt is tudja, hogy épen mi reformátusok és magyarok adjuk a középiskolák contingensének szegényebb részét: és hát mégis tépássza
és vezércikkezi azokat, a kik arról gondolkodnak, hogy
jobb lesz talán a földön járni, miután szárnyaink nincsenek ?
Nem; erre nem gondol ő, sőt egy uj elmélettel
ront ki Magyarországra.
A gymnasium >nem a közepes tehetségek* refugiuma, hanem a s kiváló tehetségnek* couveuse artificielleje, honnét a kibugygyant zsenik az önálló gondolkodás formai qualificátióját (qui fa quale gyíkínkákó ?)
vihessék ki magukkal.
Azaz a kinek gyomra meg nem bír emészteni tücsköt, bogarat; az olyan szénás szekér, a melyre még nem
fér egy villával; az a szerencsétlen vendég, a ki végig
nem eszik egy tizenkét fogásos menüt . . . közép tehetségek ! Menjetek 1 Ugyan hová? Csizmát varrni? Ásátim et kapátim ?
Nequaquam.
Páter Horn ennél kegyelmesebb. Gondoskodik ő
a középtehetségekről is, hogy éhen ne haljanak.
Azok menjenek mérnököknek, vegyészeknek, astronomusoknak, katonáknak, mechanicusoknak, mint a kiknek pályájokhoz nem kell ész, sem három indogermán nyelv.
E célból a convent által — a zsinat utólagos jóváhagyása reményében — kineveztetik főisztronga-mesternek L — t atyafiú, a ki a gymnasium isztrongájaba
csak azokat a juhokat fogja beterelni, a melyek a kalendáriomot egy olvasásra „kívülről4 meg tudják tanulni,
s visszájáról is felmondják. A többi részint bakkancsba,

részint kukoricanadrágba ugrattatik. Igy kiválogatunk
Magyar- és Erdélyország számára tízezer zsenit. Mirandolákat, Grotiusokat, Mithridateseket és Mezzofantikat.
Es ha a kis Lumenek nem kedvütik szerint ragyognak :
nem dorgáljuk őket többé ekként: „Te szamár! te tökfilkó ! te magyar vitéz! te vad barom!* ; hanem azt
mondjuk neki: ,Te Lesseps 1* „te Liebig!" „Kopernice
nequam! 4 „O durum Napoleonis caputl® „Mért nem
megy maga édes fiam Humboldtnak
stb. stb.
(Régóta zsugorgatok egy alázatos kérdést, — már
csak kirontok, ha meg nem sérteném vele L — t
atyafiut : Hát ő melyik gymnasiumba nyerte az önálló
gondolkodás formai qualificatióját ? Mert igen szeretném
a fiamat zseninek oda nem vinni.)
Ezeket gondoltam nagy búsúltomban,
Nagybűsűltomban magyarvoltomban,
Mikoron Írnának nyolcszáznyolcvanban,
Jakab havának ő forróságában.
Már-már befejeztem volna önálló gondolkodásom
formai qulificatióját, mikor újra megpillantom a vezércikk hüvelykujján a Mokány Berci nevét, mint egykor a
kegyes Aeneas Turauson a Pallás övét.
. . . . Tune hinc spoliis indute meorum
Eripiare mihi ?
Mokány Berci ? ?
Engedelmet kérek páter Horntól, hogy a vezércikkezés miatt őtet hoztam gyanúba.
Nem. — Azért, hogy ő magyarfaló, nem nevezhette egy mindenek felett tisztes, tapasztalt, buzgó férfiakból álló tanácskozó testület többségét sarkantyúpen.
gető, bajuszpedergető Mokány Bercinek; olyan férfiakról, minők ott voltak, nem teheti 0 fel, hogy azok a mohnak vagy akár a highness-nek hízelegni tudnának. Nem.
Jobb véleménynyel vagyunk páter Horn felől. Igy csak
egy olyan magyar beszélhet, a ki tud valamit németül,
és azzal igen nagyra van. Ilyen magyar pedig van a
6—7 millió között sok. Ne keresgéljük ezt az egyet a
sok között, hanem vigasztaljuk meg ő benne valamennyit.
Ne féljen tőle, hogy a német nyelv kikiiszöböltetnék
a gymnasiumi tantárgyak közül.
Ne féljen. Bátorítsa magát a tapasztalással. Nézzen szét, a mennyire csak ellathat, Trieszttől a Eehértengerig, és Pozsonytól a Volgáig; vagy tekintsen vissza
mától a népvándorlásig: ha tud esetet, talál egy pontot, a hol a német elem és szellem — ha megvetette lábát
— gyökeret nem vert volna: akkor azt mondom : rettegjen ! mert a mi egyszer történt, ismét megeshetik, s
bizony meglehet, hogy még a magyar gymnasiumokból
is kiszorul a német nyelv. De míg ilyent nem talál,
addig ne féljen.
Ne féljen tőle. A Mokány Bercik a conventen és
a superintendentiákon kisebbségben fognak maradni. Mert
a német nyelv pártolóival szövetkezni fognak az ultrák, a
legmokánybercibbek, mihelyt e helyett : „kiküszöböltessék-

e a német nyelv vagy ne? 4 így lesz felállítva a kérdés : s kötelezett tantárgy maradjon-e a német nyelv vagy
fakultatív?4 Minden Mokányberci, — nem a tanügyi értekezlet girondistáit értem, hanem a legmokányabb
béreikét, — hangosan azt fogja kiáltani: Maradjon kötelezett tantárgy. Kevesebbet árt így, mint fakultált
alakjaban. Régebben, félszázaddal ezelőtt, midőn a német nyelv a magyar elemnek csak aristokráciajaban és
gazdatiszti osztályában volt otthonos, s ezenkívül csak
a kiváló tehetségek használták tudományos célból; midőn a magyarság izolalva élt a maga síkjain : nem ártott, ha szerdán, szombaton délután, mig corrector úr
déli almot aludt, a gyerekek recreatióból szaggatták a
Márton-grammatikát egy izraelita fiú vezérlete alatt,
hogy ennek alapjára a szerencsésebb tehetség iskolái
végeztével szepességi téglából egy kis kunyhót alkothatott, a mit tovább építhessen Hálában. Tehát jó volt
a fakultatív alak, hogy a ki felkeresi Németországot,
legyen neki utravalója.
De ma, midőn Németország keres fel minket,
nem erőszakkal támadva népünket, hanem gőzhajón,
vasúton, telegraphon, kereskedői, mérnökei, ügynökei,
hivatalnokai által megtámadva társadalmunkat; ma, midőn Magyarországban évenként hetedfél millió példányban repülnek szét a német lapok, míg a magyar példányok száma alig egy millióval több ; ma, midőn minden kabátos magyar beszéli a német nyelvet anélkül,
hogy a nagyobb szám egy iskolai olvasókönyv
legegyszerűbb prózáját ex apertúra fordítani tudná, ami
arra mutat, hogy nálunk nem a német tudomány, hanem a német beszéd tekintetik életszükségnek: ma
hagyjuk meg kötelezettnek ; így osztozni fog azon tisztes
tudományok sorsában — latin, görög, mathesis, — a
melyeken a felhuzalkodott mob az élcei hegyét szokta
köszörülni; de ha melléktárgygyá, privát verseny tárgyává tesszük, s a fiatalság sportot csinál belőle : majd
meglátjuk, hogy neki feküsznek, akkor meg fog szűnni
az az osztály-idegenség, melylyel akadémiáinkon a jogász
lenézi a theologust, s helyébe fog állani a némettelenek
félvállról tekintetése a németül tanulók által, „mint a
melyek amazok hátrányával nem bírván.'1- Az ilyen privát szorgalommal megnémetesiilt kiváló tehetségek a
groszdeutsch önérzetet at fogjak plántálni egy életen
át családjaikba harmad és negyed íziglen, s lesznek a
német nyelvnek elődeiknél buzgóbb és sikeresebb propagatoraivá. Hát csak maradjon a német nyelv kötelezett tantárgy.
Ne féljen tőle L—t atyafiú. Háta mögött áll az
egész Regnum Germanianum.
Ha egész Magyarországon talál egyetlenegy hivatalos, tudományos, iparos testületet, elkezdve a minisztériumon, le a legigénytelenebb falusi ipartársulatig és
népkörig — olyant, a mely megkérdeztetvén, a német
nyelv kötelezetté tétele ellen nyilatkoznék : akkor féljen.
Mert a Mokanyberciknek levén mibe megvetni hátukat,
megjönne a bátorságuk, és lehetne reményük, hogy ha

ma nem, később, századok múlva többségre jutnának a
zsinaton.
De míg ilyenre nem talál, míg a szülék cserébe
hordják gyermekeiket, s a ki teheti, dadát és bonnet
Szepességről hordat; míg tapasztaljuk, hogy a német
nyelv és szellem nem tudományunk izmaiba, hanem
társadalmunk csontjaiba, családi életünk velejébe napról-napra mélyebben eszi magát, mint a kéneső : addig
ne üssetek lármát bécsi lapok; addig mosolyogjanak ő
excellentiáik oda át (lám, mi most a magunk költségén
tesszük azt meg, a mit ők annyi kényszerítő erővel és
eszközzel velünk megtétetni nem bírtak); addig ne bántsátok Horn atyát azért, hogy ő öntudatosan és tervszerüleg működik Magyarország néhány millió lakosaival egy célra ; addig ne reszkessen t. c. atyafiú L—t.
Az oroszlán csak vonaglott s nem a német szellemet
akarta megharapni. Önnek nem kellett volna ezért a
szegény párát megvezércikkezni, sem megtépni szakállát.
Ne féljen. Mi, a kik hajdan (ösztönből-e vagy bob
cseségből ? — nem tudom ; de azt tudom, hogy nem dogmai subtilitások miatt) a hozzánk közelebb álló német
reformatiót elvetettük, s helyette a messzi franciát fogadtuk el; mi, a kik minapában szemközt mertünk nézni
Bachhal, Thunnal és egyebekkel: saját egyetemünk
közvéleményének nem mernénk frontot vetni. Úszunk az
árral, úszunk, míg el nem merülünk. Tehát
kurázs
Danton! majd csak elmerülünk valahogy.
Tu victrix provincia . . .
Baksay Sándor.
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theol. r. tanár. Budapest, Franklin-társulat. Ara 60 kr.
(Folytatás.)

Tovább haladván egy lépéssel, — Hörk a katecheticai tanítás szükségessége (2. §.) és nehézsége (3. §.)
felett elmélkedik, még pedig szabatosan, érthetően, s
bizonyos ihlettel.
Az ezekre vonatkozó szükséges tudnivalók után
szerző a katechetica történeti fejlődésének és irodalmának (6. §.) adja egy kis rövid vázlatát. Általában az
egészre nézve elég jó átnézetet nyújt; bár másrészről
megjegyezzük, hogy sok lényeges és fontos dolognak
erőteljes kiszinezése maradt el. így p. o. a középkorban
a hierarchiának a felvilágosodástól való félelme, mely
odáig terjedt, hogy a mainzi zsinat jónak látta felszólítani a püspököket, miszerint a gyermekek tanítására
nézve legalább annyit tegyenek meg, hogy az úr asztalánál megjelenők el tudják mondani a »Miatyánkot4 ;
a legújabb korban pedig azon két párt működése,
melyek közül az egyik tudományunkat csak puszta
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módszernek, a másik pedig saját tárgygyal biró tudomány- sőt a három utolsó fejezet lényegében az, ami a mienk ;
nak tekinti. Aztán a magam részéről öreg hibának tar- de nem tartjuk sem ide illőnek, sem eléggé indokoltnak
tom azt is, hogy könyvirónk a magyar katecheticai az első fejezetet. Megmondjuk miért. Midőn valamely
tevékenységről egy árva hangot sem szól s magára az tudományban nagyobb, önállóbb részeket jelölünk ki,
irodalmi működésre nézve mindössze ennyit mond: „Ön- főfigyelem fordítandó arra is, hogy az élő testhez valamiálló magyar katecheticánk nincs,*) de értekezett e képen holttetemet ne ragaszszunlc s ne legyünk arra
tárgyról Kun Bertalan, Simko, Tóth Sámuel; a val- kényszerítve, hogy a felvett rész firmája alatt nem tudlásos oktatásra jó kézikönyveket irtak Bánhegyi, Weber, ván mit beszélni, nolle-veile vagy már előbb érintett dolCsiskó, Németh, Zsarnay, Sztehlo, Batizfalvi és Zsilinszki." gokat ismétlünk, vagy pedig későbbieket anticipálunk.
Igaz ugyan, hogy Hörk, mint maga mondja, csak S váljon nem ilyen természetű-e a Nitzsch-Hörk szerinti
, összeállító szerkesztő,* de mint ilyentől is jogosan első fejezet ? nem valóságos holttetem-e az az élő testen
megvárhatjuk, hogy saját szegénységünk tűzhelyénél akkor, midőn a katecheticának célja már a fogalmi
egy kissé gondosabban körültekintsen s ne mellőzze el meghatározásban világosan benne van ? S még ha kitűzzük is a kérdést, arra sem többet, sem kevesebazt, ami lényeges, fontos és tudnivaló.
A katechetica mint tudomány öntudatos megiró- bet nem mondhatunk, mint annyit, hogy ha tudomájának második legnehezebb, legtöbb vesződéssel járó fel- nyunk a gyermekek vallás erkölcsi nevelésére ad utaadata : az előtte álló készlet célszerű berendezése ; az sítást, célja nem lehet más, mint vallásos és erkölelveknek és eszméknek olyatén sorakoztatása, hogy azok ; csös életíi egyének növelése. Egyébiránt állításunk
közül mindenik a maga helyén és idejében jöjjön elő ; igazságát legjobban bebizonyítja maga Hörk űr, amidőn
csak azért, hogy a felvett rész ne maradjon egészen íires
általában az összes anyagnak, az egész tudomanynak
váz, annak köpönyege alatt azon théma felett elmélketapintatos és helyesen alkalmazott felosztása. Ha valahol, ugy igazán itt mondhatja el az iró a legnagyobb dik, hogy ki tanítson (9. §.); szól a lelkész kötelességéről
és eljárásáról (10. és 11. §.) s végül utasítást ad a kamegdöbbenéssel: hic labor, hoc opus est, főleg ha tekintecheta
külső magatartására nézve (12. §.), holott ezeknek
tetbe vesszük, hogy oly tudománnyal van dolgunk,
a
dolgoknak
az elmondása vagy ott lett volna helyén
amelyet — mint Nitzsch mondja — az ő feldolgozói a
levő,
aliol
a
katecheta
kellékeit sorolta elő, vagy pedig
feladat és tartalom tekintetében egész külömbözőn és
ellenkezőn fogtak fel, amelynél hatarozott megállapodás leghátul a módszertani részben. Itt ellenben csak a rencsak a név közösségében van. Ily nagy eltérés és különféle- det és összhangot zavarják.
séggel szemben legjobban tesz azért az iró, ha bizonyos
Minthogy azonban ismertetői szerepet teljesítünk,
elvből indulva ki, magát a fogalmi meghatározást veszi
s célunk az, hogy az elmondott dolgokról lehetőleg
figyelembe, arra épít s abból combinálja ki magának
hű és világos képet tárjunk az olvasó elé, szabad legyen
az egész tudomány felosztását. Nekünk például elvünk a kérdéses első fejezetet kissé részletesebben megtelevén, hogy a katechetica nem más, mint a gyermekek
kinteni.
vallás-erkölcsi neveléséről szóló tudomány, mi leginkább
Legelőször is a cél lényegéről van szó. Szerző
azon tényezőkkel számolunk, amelyektől függ ezen neNitzsch és Mollra tamaszkodva elmondja, hogy a katechevelés biztos utja és módja. S miután tapasztalatilag beticai oktatás célja, a kiskorú egyháznak, községnek (?) nevebizonyítható, hogy minden oktatasnak és nevelésnek — telése az urvacsorajanak igaz élvezetére, tehát istenországa
hát a vallás-erkölcsinek is — csak akkor van meg az számara való képzés, és kiképzés önálló keresztyén életre ;
eredménye és sikere, ha a szükséges tananyagot kivá- Palmer után pedig megjegyzi, hogy a cél nem egyéb, mint
lasztjuk, bizonyos rendszerbe foglaljuk s a kiválasz- a naturális, természetes allapotból, mely a bűn hatalma
tott és célszerűen berendezett tananyagot tapintatos mód- alatt áll, vagyis a positiv ferdeségből, romlottságból, a tévszerrel előadjuk : azt hiszem, legtermészetesebb a kate- hitből és bűnös életből (?) istenben való életre szoktatás ;
cheticának azon hármas felosztása, mely i-ször a tan- mig végre egy elkésett visszhang ezen oktatás célját
anyag megválasztását, 2-szor a tananyag berendezését abban találja, hogy önálló, értelmes egyháztagot, erkölés 3-szor a vallás-erkölcsi nevelés módszerét tárgyalja, csös életű egyént növeljen.
így a magunk részéről nem találjuk helyesnek a Nitzsch
Nem különcködésből vagy épen szőrszálhasogafelosztását, melyet Hörk ur is egész terjedelmében át- tásból, hanem igenis komoly megfontolás után vagyok
vesz és alkalmaz a maga katecheticájában. Ö ugyanis bátor azt kérdezni, hogy voltaképen mit értsünk az
az i-ső fejezetben a katecheticai oktatás céljáról, 2-ik- alatt a kiskorú egyház, kiskorú gyülekezet alatt ? Hiszen
ban annak tárgyáról, 3-ikban a beosztásról, 4-dikben pe- ha így definiálunk, elvégre ad absurdum oda kell jutdig a katecheticai tárgy betanításáról szól.
nunk, hogy van ifjukoru és öregkora egyház is. De
Szívesen elismerjük, hogy ez a felosztás az álta- még ha elnézzük is, hogy könyvirónk kiskorú egyháznak
lunk helyesnek ismert felosztáshoz a legközelebb áll, tartja a nem önálló egyháztagokat : hibáztatnunk kell
azon felfogását, mely a katecheticai cél lényegét az urvacsorája igaz élvezetére való nevelésben találja. Igaz
*) Tudomásom szerint van. Irta Kolos Dániel, 1862-ben. Megjelent Sárospatakon.
ugyan, hogy az urvacsorája az a kegyeletes vallasos

actus, mely az egyház tagjait a szeretet szent kapcsával láncolja együvé, s az erre való előkészítéssel foglalkozik is az úgynevezett confirmatiói oktatás ; de hat
ez még magában véve nem az egész katecheticai tevékenység, s ennek célja nem kizárólag az összes katecheticai oktatas célja.
Most jő aztan egy orthodox ízu citátum Palmerből, hogy t. i. a katecheticának célja az, miszerint a
positiv ferdeségből, romlottságból, a tévhitből és bűnös
életből Istenben való életre vezérelje az embert. Ugyan
szives olvasó nem támad fel lelkedben a borzadály annak a kis egyháznak a szemléletére, mely egészen a
„corruptio naturae* hatalma alatt all ? Távol legyen
tőlem, mintha én a gyermeki életkort erkölcsi példányképnek tartanám, — egy kis psychologia azonban arról
is meggyőz mindenkit, hogy a gyermeki lelkület általában nem olyan, mint egy befirkált pergamen, hanem
igenis egy tiszta lap az, melyre a vallás és erkölcs
arany szabalyait mélyen bevésni célja és feladata a katecheticai oktatasnak.

praeceptor, fő-, al-, segéd- és helyettes tanitó, a kiknek
aztán conventió fejében adunk tíz mérő gizgazt, egy pár
köblös pocsolyát, nyűg- és lakóhelyül pedig egy rozzant
épületet.
Ily viszonyok és körülmények között, reánk magyar
protestánsokra nézve különösen lét- és életfeltétel, hogy
a vallásos nevelést, a hitelvekben való oktatást kezeljék
a papok, az arra hivatott és nevelt katecheták ; a reáltudomanyok tanításáról pedig gondoskodjék az allam.
És én ebben nem is talalok sem paedagogia-ellenes botrányt, sem pedig az egyház existentiája ellen intézett
támadást.
Tankönyvünk első fejezetét a „katecheta külső
magatartásáról* szóló
rekeszti be, a mely arra
a kérdésre akar feleletet adni : váljon a katecheta fel
s alá jarkalva, vagy pedig egy helyben állva tanítson-e ?
Ez a kérdés nagyon kicsinyes és különös kérdés. Mi a
magunk részéről nem bánjuk, akár allva, akár járkálva
tanit valaki, csak a vallastanitas természetének megfelelő nyugodt méltóságot és komolyságot tartsa meg.

Végre szerző a katecheticai oktatás célját önálló,
értelmes keresztyén, őszinte hitű egyháztag és igaz hit
által megszentelt erkölcsös életű egyén növelésében találja. Tekintve a katechetica összes tenni valóját és jól
felfogott feladatat, ez a meghatározás a legcorrectebb
az egészben. Csakhogy most már épen ugy tűnik fel,
mint egy erejét vesztett visszhang, vagy mint egy elkésett
puskázás, midőn már a sereg zömén megtörtént a katastropha.
Miként jeleztük volt, tankönyvünk első fejezete
megérinti azon kérdést is, hogy ki tanítsa a vallást ?
Sokat megvitatott, sokféleképen megforgatott kérdés, a
nélkül, hogy határozottan el volna döntve. Vannak,
akik abból a meggyőződésből indulva ki, hogy a reál
tudományokat céltalan, sőt bűn volna a vallástudományra való viszonyának figyelembe vétele nélkül tanítani, — a kettőnek különválasztását nem helyeslik s
azon követelést, hogy az elemi- s népiskolákban a papok
kezeljék a vallástudományt, tévesztettnek, indokolatlannak tartják (1. Kolos D. Katechetica. 79. 1.); míg ellenben mások ugy okoskodnak, hogy a lelkész az a jó
pásztor, aki nyájának épsége fölött őrködik, így a
kicsinyek vallásos oktatása is az ő lelki gondozói kötelessége. Ez utóbbi álláspont helyességét hiszi és vallja
Hörk ur is. Ennek érdekében szól, hivatkozik tekintélyekre, felhozza a többek közt Kun Bertalant.

(Folytatása következik.)

Igénytelenségem is ez utóbbi nézetnek egész szívvel-lélekkel baratja, még pedig nemcsak Kun Bertalan
szép indokainal fogva, hanem azért is, mert a kérdésnek
ilyetén megoldását a nyomoruságainkból való kibontakozásra nagyfontosságunak tartom.
Mert hát voltaképen micsoda is a mi bajunk? Ne
szépítgessük a dolgot, mondjuk ki nyíltan, hogy a felekezetieskedés, mely egész odáig terjed, hogy készebbek
vagyunk inkább veszni és tengődni, mintsem iskoláinkat
a kezünkből kiadni. Kell nekünk pap, kell nekünk rektor,

Szabó Imre.
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EGYHÁZ ÉS ISKOLA.

A vasárnapi iskolák jubileuma
London,

Londonban.

1880. julius 10.

III.
Kedden, junius 29-én a gyűlések délelőtt ugy,
mint délután a continensi vasárnapi iskolák ügyeivel
foglalkoztak
A képviselők tanacskozása (conference) 10 órakor
vette kezdetét. Elnök visszatekintvén a continensi vasárnapi iskolák múltjára, állította, hogy azok a Kr. u.
1
2-ik században kezdődtek és a 6 ik végén enyésztek el.
A reformatió idején feléledtek, de nagyobb lendületet
azoknak csak az angol befolyás adott. Ezután a continensi bizottság elnöke olvasta fel általános jelentését
a vasárnapi iskolákról. Következtek a részletes jelentések, legelsőbben Olaszországból. Olasz földön az első
vasárnapi iskola, mint mar említve volt, a 16-ik században
alapíttatott. A legújabb időben azok mindinkább kezdenek elterjedni, még Rómában is. A vasárnapi iskolás tanulók száma az egész országban jelenleg 10,000-re
megy.
Németország követe mindenekelőtt fajdalmát fejezte ki, hogy az ő országaban a hit által való megigazulás tana a rationalismus miatt veszélyben forog. A
vasárnapi iskolák csak 16 év előtt alapíttattak s nehezen
terjednek. Jelenleg van mintegy 2,000 iskola, 10,000
tanitó és 200,000 tanuló.
Ausztriában, Bécsben, — Priggen szerint, — az
első vasárnapi iskola 1873-ban alapittatott, de az hamar
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megszűnt. 1875-ben szintén Bécsben az evangelikus
templomban alapíttatott egy másik, a melynek 1877-ben
16 rendes tanítója és 160 növendéke volt. A katholikusok ezt meg akarták buktatni; de nem sikerült nekik.
A mult évben alapíttatott a cseh és morva vasárnapi
iskola-társulat. E társulat első munkája volt egy folyóirat kiadása cseh nyelven. Csehországban jelenleg 30
vasárnapi iskola létezik és csaknem mind a közelebbi
3 évben alakult. A tulajdonképeni Ausztriában 10 iskola
alapíttatott. Legkevesebb történt e tekintetben Magyar* és Horvátországokban. Ezekben csak 7—8 vasárnapi iskola van, de azok sem a törvényesen bevett
felekezetekéi. Priggen az esti gyűlésen is beszélt, s a
többi közt azt állította, hogy ha ő nem tett volna utazásokat a nagy birodalomban és ha nem tudott volna
néhányat a birodalom sok nyelve közül, talán mai napig
sem lenne ottan vasárnapi iskola.
Francia Svájcban 1821-ben nyittatott először vasárnapi iskola, a mely ma is fenáll. Alapitója, egy 80
éves asszony, ma is él. Jelenleg van 600 iskola, 3,000
tanitó és 36,000 tanuló. 1863-ban egy havi közlönyt
adtak ki, a mely ma 12,500 példányban nyomatik.
Általában francia Svájcban irodalmi téren is sok történt. Német Svájcban ötven év előtt még nem volt
egyetlen egy vasárnapi iskola sem, és ma már van legkevesebb 175 iskola, 40,000 gyermekkel és 2,192 tanítóval, és évenként növekszik azok száma.
A hollandi vasárnapi iskolák nagyon uj keletűek ;
csak a nagyobb városokban vannak elterjedve, főcéljuk
levén tanítani az oly gyermekeket irás- és olvasásra, a
kik a hétköznapi iskolákat nem látogathatják. A legelső vasárnapi iskola 1829-ben alapíttatott Amsterdámban, de az megszűnt. 1836-ban Hágában, 1847-ben Rotterdamban alapíttatott egy-egy. 1860-ig nagyon lassan szaporodott azok száma ; de azontúl rohamosan, évenként
20 és 40 közt állíttattak iskolák. Ma az iskolák száma
1,000, több mint 3,000 tanítóval és 100,000 tanulóval. |
Belgiumban 5 millió lakosból csak 15,000 protestáns, a többi katholikus. A protestánsoknak ma van
26 gyülekezetök, 30 vasárnapi iskolajok, 1,100 tanit- 1
ványnyal és 112 tanítóval.
A francia követ szerint, a vasárnapi iskola határozottan protestáns intézmény, de azért vagyis inkább
épen azért el kell annak terjedni Franciaországban is.
Itt jelenleg van 1,080 iskola s körülbelől 45,000 tanuló.
Szerdán, junius 30-kán a vasárnapi iskolás gyermekek a kristály-palotában és annak kertjében ünnepélyt tartottak, mely a legfényesebben sikerült.
A julius i-sején és 2-dikán tartott gyűléseken hoszszas vita folyt azon kérdések felett, hogy miket kell
tanítani a vasarnapi iskolákban és kik tanítsanak ? Sokan
értelmes, mívelt tanítókat kívántak, mások csak ép szívűeket. A tanítandó tárgyat illetőleg pedig abban
mindnyájan megegyeztek, hogy a bibliát kell tanítani ;
de sokan csakis tisztán a bibliát, mások ellenben a
bibliamagyarázatot is kívánják taníttatni.

Szombaton, julius 3-ikán a nemzetközi vasárnapi
Convention tartotta ülését, amerikai és ausztráliai vasárnapi iskolai ügyeket tárgyalván ; de egyszersmind kifejezvén azon kívánságát, hogy az európaiak közül is minél
többen legyenek tagjai az International Conventionnak.
Igen érdekes jelenet volt, a midőn az elnök egy nestoriánus keresztyén házas párt mutatott be a gyűlésnek
Persiából, akik közül a nő jelentést olvasott fel a nálok
lévő vasárnapi iskolákról, elmondván, hogy az amerikai missionariusok nálok egy kis faluban vasarnapi iskolát állítottak fel, s jelenleg van nekik 68 vasárnapi
iskolájok, 3,000 tanulóval, és hogy a vasárnapi iskola
oly nagy hatással volt népükre, miszerint azoknak felallitása óta nemcsak a növendékek, de a 70 éves öregek is kezdenek olvasni tanulni.
12 órakor a Raikes szobra lepleztetett le. Az
emlék Londonnak csaknem a legszebb részében állíttatott fel, a Themse partján, csaknem szemben a Cleopatra tűjével. Felirata a következő : „Raikes Róbert,
a vasárnapi iskolák alapitója, 1780. Ez a szobor a
Sunday School Union altal emeltetett, a nagybrittaniai
vasárnapi iskolák tanitói és tanulói hozzájárulásával.
Julius, 1880/
Végűi az egy hétig tartó ünnepélyességeket egy
nagyszerű hangverseny zárta be az Albert-Haliban.
Még egyet-mást azonban el kell mondanom. Az
ünnepélyek előtt alkalmi hymnusok Írására jutalmak
tűzettek ki, a minek következtében sok hymnus jelent
meg és sokan kaptak jutalmakat azokért különösen a
nők közül. Más munkák is jelentek meg különben az
ünnepély alkalmából, a melyek részint Raikes életére
és korára, részint az iskolákra vonatkoznak. Az angol
vallásos irodalom és különösen annak a vasárnapi iskolákra vonatkozó ága igen gazdag. Az angol hymnusok
világhírűek; azok itt ugy teremnek, mint nálunk a magyar
népdalok. Minden felekezetnek gazdag hymnus-gyüjteménye van, igazi szívhez szóló, Istenhez emelő dallamokkal. Hogy a templomok itten látogatottabbak, mint például
nálunk, azt a vasárnapi iskolák és a buzgó, tanult papok
után legelső helyen a felséges templomi éneklésnek lehet tulajdonítani.
Visszatérve a vasarnapi iskolákra, azok az angol
nemzetnek legdrágább kincsét képezik, a melyet megtartani és fejleszteni honleányi és honfiúi kötelesség.
Ma már a vasárnapi iskolák az egész művelt világon
el vannak terjedve ; de még inkább el fognak terjedni,
el még Oroszországban is, mert az angolok úgy akarják, és a mit ők akarnak, azt ki is viszik, nem kiméivén azért pénzt, faradságot és semmi áldozatot.
A vasárnapi iskola igazán mustármag volt kezdetben, de akkora fa lett belőle, a mely ma már csaknem az egész világot beárnyékolja. Es ha a kis magot mások ültették is el, az a Raikes gondozása' között
kelt ki s ezért igen helyesen történt, hogy a vasárnapi
iskolák százados évfordulója az ő nevével köttetett
össze.

Még csak azon óhajomnak adok kifejezést, vajha
követnénk mi magyarok is az angolok példáját a vasárnapi iskolák felkarolása tekintetében.
Varga Dénes.

IRODALOM.
Kolbenheyer Albert, csernyei ev. lelkész előfizetést hirdet ily cimii munkájára: „Egyházi beszédek az
egyházi esztendőnek minden ünnepére és vasárnapjára.*
Kolbenheyer — mint előf. felhivásaban maga irja — „a
positiv hit embere lévén, egyházi beszédeinek tárgyát
kizárólag a Jézus Krisztus evangyelioma képezi. Szükségtelennek tartván felekezeti dogmáink subtilitásait szószéki beszédeiben fejtegetni, azokban főképen az erkölcsi
hatást tekinti leglényegesebbnek. Beszédei nem u. n. szalonbeszédek, hanem népiesek, a szónak nemesebb értelmében.* A műre, mely két kötetben, mintegy 27—28 nyomatott iven 68 beszédet fog tartalmazni, 2 frt 40 krjával
lehet előfizetni. Az előf. pénzek f. évi september végéig
szerzőhöz Csernyére (Veszprémmegyében) küldendők. A
tiszta jövedelemből a csernyei ev. egyház részére egy
oltár és szószék fog építtetni. Ez az egyház 1862-ben
tűzvész altal mintegy 30 ezer frtig károsodott. A kárt
még máig sem heverte ki. Templomanak tornya még
ma is tető nélkül áll. De torony nélkül még csak meglehet ; oltárrá és szószékre azonban mindenesetre szüksége van. Ezen szükségletét esetleg a Kolbenheyer vállalataból befolyó tiszta jövedelemből szándékozik fedezni,
ami — minden egyébtől eltekintve — kétségtelenül nyomatékos ajánlatul szolgál ama vallalat mellett.
Dr. Seidel Pál, pátkai r. kath. plébános a felől
tudósít bennünket, hogy „Válogatott magyar kath. egyházi beszédek gyűjteménye az év minden vasárnapjára és
ünnepére* cim alatt olyan kath. hitszónoklati gyűjteményt szándékozik legközelebb négy kötetben sajtó alá
adni, a melynek célja nemcsak az, hogy a kath. hitszónokoknak gyakorlati kézikönyvük legyen, hanem egyszersmind az is, hogy egy kis tükrét képezze a magyarországi kath. hitszónoklatoknak. A legrégibb időkből is
föl lesznek véve a gyűjteménybe hitszónoklatok. Pl szerint e vallalat irodalmi szempontból figyelmet érdemel.
Ilyen gyűjtemény kétségtelenül nálunk is hézagot pótolna. Seidel gyűjteményének i-ső kötete októberben
fog megjelenni. A többi három kötet gyorsan fog utána
következni. Az egész mű ára 4 frt. Az előf. pénzek
szerzőhöz Pátkára (u. p. Lovas-Berény) küldendők.
Schmidág E. G., felsőlövői ev. lekésznek az ag.
hitv. egyház alapításának 350 évi jubileuma alkalmaból
a felsőlövői ev. templomban 1880. junius 27-én tartott
német beszéde nyomtatásban is megjelent. Ára 10 kr.
A befolyó tiszta jövedelem a Felső-Lövő szomszédságában fekvő, jég altal sújtott községek fölsegélésére fordíttatik. A beszéd egy kis történeti bevezetés utan
Máté 10. 32. alapján az ag. hitvallás lényegét fejtegeti.

K ÜLÖN
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* Személyi hirek. Sárkány Pál, szentesi ev. lelkész áttért a róm. kath. hitre s julius 4-kén szentelték
fel áldozárrá Vácon. — Borsodmegye közigazgatási bizottsága — mint a „ Miskolc *-ban olvassuk — Fogarasi
Jenő, ároktői ref. tanítót jegyzőkönyvi elismeréssel és
öt aranynyal jutalmazta azon, a „legmagasabb igényeket
is kielégítő, kitűnő eredményért,* melyet a gyermekek
tanítása körül felmutatott. — Tarcy Lajosnak, az országos hírű, érdemekben oly gazdag tanárnak 50 évi tanári
jubileumát f. évi november hó 4 kén nagy ünnepélyességgel szándékoznak megülni tanártársai és volt tanítványai.
Jókai Mór is, ki a veterán tanárnak szintén egyik tanítványa volt, részt fog venni az ünnepélyen, hogy kifejezést adjon egykori kitűnő tanára iránti örök hálájának.
* A békéscsabai ev. egyház uj iskolát építtet,
melynek alapkövét julius 17-én tették le ünnepélyesen.
* A tőzsde vasárnapja. A hazánkban érvényben
levő vasúti és gőzhajózási üzletszabályzat- lehetetlenné
teszi, hogy a vasárnap a tőzsde által megszenteltessék,
vagy helyesebben mondva, hogy az izgó-mozgó tőzsde legalább vasárnap megpihenjen. A szombaton avizált árút ugyanis vasárnap már el kell adni, hétfőn pedig elvitetni, különben az üzletszabályzat értelmében minden kocsi gabonatói
1 frt 60 kr. rakbért kell fizetni. Azok után, amit a fővárosi kereskedők a vasárnapi munkaszünet tárgyában
már eddig tettek, méltán megvárhatjuk tőlük, hogy a
közlekedési minisztérium utján ki fogják eszközölni azt
is, miszerint az üzletszabályzat módosíttatván, a tőzsdei
üzérkedés vasárnaponkint szüneteljen. A vidéki tőzsdék
és kereskedők pedig bizonyara követni fogják a főváros
példáját.
* Nógrádmegye alispánja Szeberényi Gusztáv, banyakerületi ev. superintendens urnái panaszt emelt Bodicky Endre szennai és Halenay Károly závadai lelkészek ellen, akik a népmozgalmi adatok felvételére szolgáló űrlapokat, az 1840: 6. t. cikk világos intézkedése
I ellenére nem magyarul, hanem tót nyelven betöltve terjesztették be a megyéhez. Az alispán „fölteszi és joggal
elvárja a nevezett lelkészektől, hogy a viszonyok azon
kényszerénél fogva, melyek közt rég időtől éltek s jelenleg is élnek, a magyar nyelv szóbeli és Írásbeli használatában kellő gyakorlottsággal bírnak, fent jelzett eljárásukat tehát nem minősítheti egyébnek, mint a magyar
nyelv elleni tüntetésnek.® Mi ismerve Szeberényi superintendens ur hazafiasságát, törvénytiszteletét és erélyességét : egészen nyugodtak vagyunk az iránt, hogy a
jogos panaszt haladéktalanul orvosolni fogja s a nevezett
lelkészeket alaposan megtanítja arra, amit elég sajnos,
hogy nem tudnak vagy nem akarnak tudni, hogy országos törvények előtt a haza minden polgárának meg
kell hajolnia s azokat holmi éretlen nemzetiségi velleita'soknak feláldozni büntetlenül senkinek, még a koronás
főnek sem áll jogaban. Bizony szomorú dolog, hogy
lelkészeknek, még hozzá protestáns lelkészeknek oktatást kell adni polgári kötelességeikből.
* Proximus ardet! A római clericális lapok meghazudtolták a hírt, mintha a Franciaországból kikergetett jezsuiták ott akarnának fészket rakni. Hanem azért
kötve higyj a komának ! sok minden beteljesült már, a
mit ugyanazon lapok váltig tagadtak. — Legújabban a
velencei „Tempó* biztos forrásból értesül, hogy a sehonnaivá lett páterek Treviso mellett, a vittorioi kórház
| elhagyott nagy épületét akarjak megszerezni s ez iigyI ben mar alkudozásba is bocsátkozták. „Reméljük azon-

ban, — teszi hozzá ugyanezen hirlap, — hogy az a
szomorú planta nem fog gyökeret verni közöttünk, vagy
legalább hogy a páterek nem vetik szemöket Velencére,
hol, — a s Veneto Cattolico® (a velencei Magyar Állam)
sérelme nélkül legyen mondva, — bizonyára nem találnának kedvező talajra.(< Treviso a monarchia tőszomszédságában fekszik, tehát nemcsak a velenceiek, de mi is
elmondhatjuk nagy szorongatások közepette : proximus
ardet Ucalegon !
* Az aszódi ev. gymnasium érdekében alakult
húszas szövetségbe — mint Láng Adolf, pestmegyei
alesperes úr tudósít bennünket, — legközelebb belépett
Dobronyovszky Károly, péteri ev. lelkész és papi értekezleti elnök .
* A nők érettségi vizsgálata. Róth József, kit", tanacsos és pozsonymegyei tanfelügyelő leánya Ida bevégezvén a nyolc gymnasiumi osztályt, mint ev. vallasu,
az érettségi vizsga letehetése végett még régebben a
pozsonyi ev. lyceum igazgatósága utján Geduly superintendens úrhoz folyamodott. Geduly azonban megtagadta az engedélyt. Róth most — mint laptársaink írjak — a helv. hitvallású superintendenshez (talan a
dunántúlihoz ?) fordult és a napokban attól meg is kapta
lánya részére a vizsgálati engedélyt. A dolog érdeméhez, hogy t. i. nők bocsájthatók-e érettségi vizsgara,
ezúttal nem szólunk, annyival kevésbé, mert ennek a
kérdésnek a megoldasa az egész nőkérdés megoldását
föltételezi. A nők politikai egyenjogúsítását a társadalom
nem kivanja, hanem igenis kívánja azt, hogy bizonyos
munkakör biztosíttassék a szamukra, hogy így azok,
akik eredeti rendeltetésöknek akaratukon kivül nem felelhetnek meg, vagyis akik férjhez nem mehetnek, képesek legyenek önerejökből tisztességesen fentartani magukat s ne kényszerüljenek a legtöbben valasztani a prostitutió vagy a halai között. Ebben all az igazi nőemancipatió,
melynek keresztülvitele a törvényhozás hivatása. Hogy a
törvényhozás eme hivatásának mielőbb eleget tegyen,
ez már csak azért is kívánatos, hogy végre-valahara
tisztaba jöjjenek a társadalom egyes faktorai az iránt, miféle jogokban részesíthetik a nőket és mikben nem.
Akkor aztán egyszer-mindenkorra eleje lesz véve az
afféle visszásságoknak, hogy egyik egyetem rigorózumokra bocsajt egy nőt, miután a másik egyetem ugyanazt a nőt kérvényével visszautasította (amint ez gr. Hugonnay Vilmával történt), vagy hogy az egyik superintendens megengedi egy nőnek az érettségi vizsgálat
letehetését, a másik ellenben nem engedi meg. Ennek a
zűrzavarnak alaposan csakis a törvényhozás vethet véget.
" Iskolai értesítés. Az eperjesi evang. kerületi tanitó
képző intézetbe felvétetni kivanók, augusztus i 5-ig nyújtsák
be folyamodványaikat a collegiumi igazgatósághoz. Ezekhez csatolandó egy egészségi s tanodai bizonyítvány
(negyedik gymn. vagy reálosztályból). A kik felvétettek,
azok lakás, élelmezés, fűtés, világítás és oktatasban teljesen díj nélkül részesülnek és szegényebb sorsú növendékek részben még írószerekkel is elláttatnak. Az igazgatóság.
~>"; Hibaigazítás. Lapunk 29. számában a 950. lapon az adakozók között Kazincy Emil „kapitány® helyett „őrnagy(< olvasandó. Bar úgyis tudja lapunk törzsközönsége, hogy K. E , őrnagy, mert két évtized óta az
adakozók közt minden évben ott van a neve, mégis —
mert észrevettük a sajtóhibat — illőnek véltük kiigazítani azt.
* Figyelmeztetés. Egy-két magyar növendék, ki
a 2-dik gymnasialis osztályt végezni akarná és a mellett németül óhajtana megtanulni, egy tisztességes német

csaladba befogadtatik. Bővebb felvilágosítással lapunk
szerkesztősége szívesen szolgál.
* Szerkesztői mondanivalók. P. K. Levelet irtunk.
— B. G. Szintén levelet irtunk s a cikk egyrészét elküldtük.

N E C R O L O G O K .
Berzsenyi Miklós.
Rövid szavakkal jelezve volt immár, ezen becses
lapok f. évi 26. számaban, azon mérhetlenül nagy
és érzékeny veszteség, mely a gyászoló, lekintélyes
család utan mindjárt első sorban és különösen a nemesdömölki ág. h. evang. egyházközséget egyik büszkeségének, majd a kemenesaljai ág. h. evang. egyházmegyét
egyik tekintélyének, és a dunántúli ág. h. evang. egyházkerületet egykori világi felügyelőjének, mély bölcseséggel megáldott vezértagjanak, egyház-társadalmi közéletünk
egyik kitűnőségének ,
Egyházasberzsenyi
Berzsenyi
Miklós földbirtokos urnák, f. évi junius hó 14-ik
napján történt el huny tavai érte ; de, hogy érdemei szélesebb körben is ismerve legyenek, méltó az elhunytról bővebben megemlékezni.
Nagy és érzékeny a veszteség. Mert az elhunyt
jeles férfiú látható űrt hagyott maga után nemcsak gyászoló családja körében, de különösen egyház-társadalmi
közéletünk terén. Messze vezetne, ha kifejtett áldásos
működését az egyhaz-tarsadalmi életben és a csaladi
körben egész kiterjedése szerint ismertetni akarnók ; ugyanazért csak a főbb mozzanatokra szorítkozom, miután
ezek is elégségesek arra, hogy belőlük az elhunyt sokoldalú tevékenységét és jellemnagyságat megismerhessük.
Az elhunyt jeles férfiú, Egyházasberzsenyi Berzsenyi Gábor és Endersz Katalin közbirtokos szülőknek
gyermeke, született az 1803. évi dec. 6-án Vasmegye Nemesmagasi községében. Szülei, bár nem épen fényes anyagi
viszonyaik mellett négy fin és öt leány, tehát kilenc
gyermekkel valanak megáldva, mindazáltal gyermekeiket a leggondosabb nevelésben részesítették. A fiuk
mindnyáján tudományos palyat végeztek és tekintélyes
állást vívtak ki magoknak a társadalomban. Miklós, a
legidősb testvér, a nemesmagasi evang. népiskolában
nyert elemi oktatások után, középiskolait a soproni
evang. lyceumban, jogi tanulmányait Győrött és Pesten
kitűnő sikerrel bevégezvén, ügyvédi oklevelet nyert s
mint felesketett ügyvéd visszatért szülő-megyéjébe, hogy
ott tehetségeinek s tanulmányainak megfelelő működési
kört keressen. Nagyon szerény viszonyok között közpályára lépett, hova nem vihetett magával tekintélyes
vagyont, mely befolyást biztosít és a hol nem dicsekedhetett hatalmas pártfogókkal, kik az előléptetést sokakra
megkönnyítik ; mindazáltal rövid évek alatt magasra
emelkedett, miután a munkaszerető, komoly, mégis szelíd jeliemu, tudományosán iskolázott elméjű ifjú csakhamar általános figyelmet ébresztett maga iránt megyeszerte, a minek azután kifolyása lőn, hogy a közbizalom, mindjárt férfikorának első éveiben, a megyei al-,
majd kevéssel utóbb a megyei főügyészi hivatalra emelte
a harmincas évek középén. És ő hivatalaban, melyet
egész 1849-ig szakadatlan viselt, fényesen igazolta ezen
bizalmat; mert a fényes tehetség mellé ritka lelkiismeretes pontosság járulván, oly kitűnő eredményeket muta-

tott fel, melyek által megyéje részéről kiérdemelte s j
megnyerte a közmegelégedést nemcsak, de a közelismerést és köztiszteletet. Az ötvenes évek elején elfogadta
Kiscellben a főbiróságot, azon hiedelemben, hogy hivatalos állásánál fogva neki — a jobb idők visszatértéig
honfitársai súlyos elnyomatásán könnyíteni és azoknak
zaklatását legalább e vidéken mérsékelni sikeriilend ; de
e reményében csalatva érezvén magát, hivatalát csakhamar letette. Az alkotmányos korszak visszatértével nem
vállalt hivatalt, de a megye ügyeinek intézésénél bizottsági- és közgyűlésekben tevékenyen és buzgón részt vett.
Mit s mennyi üdvöset indítványozott és hajtott vala végre
a megyei életben, mindarról fényes bizonyságot tesznek
Vasmegye bizottsági- é? közgyűléseinek jegyzőkönyvei,
kezdve a harmincas évektől egész az utolsó időkig. Nem
lehet célunk e helyt azoknak ecsetelése, szóljanak azokról más téren nálunknál hivatottabbak ; itt egyedül csak
jelezni akartam ama működési kört, melyet a közéletben
elfoglalt és lelkiismeretes hűséggel betöltött.
Mint megyei főügyész, a közbizalom és köztisztelet ujjmutatása által, magára vonta egyes főúri családok
figyelmét, minek következtében a munka- s rendszerető
férfiú, már a negyvenes években, több katholikus nagybirtoku főúri család részéről jogügyi tanácsossá kéretett fel. O rendezte az ötvenes években a dicső emlékezetű Batthyányi Lajos gróf özvegyének és családjának
vagyoni ügyeit, mint teljhatalmú kormányzó. Es e minőségében is fényesen kiérdemelte hűsége és hasznos szolgalatai altal a bizalmat nemcsak, de ama főúri családok
tiszteletét és nagyrabecsülését.
A megyei élet terén kivül, működésének második
köre az egyházba esik. A vallásos buzgóságáról régóta
előnyösen ismert Berzsenyi-családnak ezen sarja, már a
szülői hazban igen vallásos nevelésben részesült. A házi
vallásos nevelésnek segélyére sietett az iskola, mely
amazt ápolta, kiil- és belterjileg bővítette és fokozta. Es az
ifjú, kilépve a közélet terére, nem engedé kialudni a
vallásos érzelmekben gazdag kebel melegségét. Nagy
elfoglaltsága s hivatalos teendői dacara, élénk figyelemmel kisérte eleitől fogva egyhaz-iskolai ügyeinket nemcsak, de azok intézésében és fejlesztésében is tevékenyen
részt vett első sorban is a nemesdömölki evang. egyházközségnél, melynek tagja vala. 1852-ben a nevezett
egyházközség egyhangúlag világi felügyelőjévé valaszta.
Hat éven át viselte a gyülekezeti felügyelőséget, bölcs
eszélylyel és erélylyel kormányozva az egyház hajóját
rendeltetési célja felé. Az érdemekben gazdag, volt világi
felügyelő azonban, az egyház felvirágoztatásán ezentúl
is lelkesen közreműködött. Alig volt a nemesdömölki egyháznak közgyűlése, ahonnan Berzsenyi Miklós hiányzott
volna, és itt bölcs tanácsait örömmel s hálásan fogadtak
az egyháznak mindenrendü tagjai.
Majd ott látjuk a kemenesaljai ág. h. ev. egyházmegye közgyűléseiben tevékenyen résztvenni s így mind
szélesebb körre kihatni áldásos működésével. Alig van
valamely fontosabb ügyben választott bizottság, melynek
ő tagja, sőt legtöbbnyire elnöke ne volna. Különös érdeklődéssel kiséri és karolja fel az iskolai ügyeket, miért is
az egyházmegye — buzgalmát méltánylandó — ügyes tapintattal, az iskolavizsgáló bizottságokba rendes tagul beválasztja ; majd midőn az egyházmegye világi felügyelői
hivatala az 1866. év őszén megüresedik, az egyházakszavazataikkal egyértelműleg őt választják meg abba
szolgálatai jutalmául. Azonban az egyházmegye világi
felügyelői hivatalát, előhaladott korát, részint egyéb
elfoglaltságait vetvén okul, csak egy év tartamára fogadta
el. És az egy év lejártával csakugyan „közméltánylás

és elismerés mellett visszalépett(<. (L. a kemenesaljai ev.
egyhm. 1867. jkvében.)
Azonban „az előrehaladott korú, elfoglaltságokkal
terhelt férfiút" az isteni gondviselés, mielőtt „örök* pihenésre szólítana, a közbizalom által egy nagyobb és tagasabb működési térre hívja Az 1869. év folyama alatt u.
i. a dunánt. ág. h. ev. egyhker. gyülekezetei altal
158 szavazat közül 109 szavazattal — az egyházkerület
világi felügyelőjévé választatott A közbizalom ily kitüntető nyilvánulásának engedett a hajlottkoru szerény férfiú s hivatalos működését, az 1869. év augusztus 18., 19.,
20-ik napjan Pápán tartott egyházkerületi közgyűlésen,
a hivatalos esküt letévén, „a közönség részéről többszörös lelkes éljenzésekkel fogadott székfoglaló beszéde®
végeztével tényleg meg is kezdette. Az egyházkerületi
felügyelőséget 1873-ig viselte, mely idő alatt elnöktársával szép egyetértésben kormányozta az egyházkerületet, higgadt komolyság, mély bölcseség vezérelvén működésében s a vallásos buzgalom hevítvén áldozatkészségre,
minek bizonyságául álljon itt az 1873. évi okt. 28., 29-ik
napjain Sopronban tartott egyh. kerületi közgyűlés jkönyvének az ő lemondására vonatkozó bekezdő szakasza
szó szerint : „A gyiilés mély megilletődéssel fogadta e
lemondást s tekintettel azon buzgóságra, tapintatra és
higgadtságra, melylyel a szerény férfin hivatalos pályáján kitűnt, tekintettel különösen azon áldozatra, mely
által superintendens úrhoz intézett levele szerint a soproni tanitóképezdei tanárok fizetésének javítására 1000 és
a tanári nyugdij-alap gyarapítására szintén 1000 frt alapítvanyt tevén, közel négy évig folytatott hivataloskodását szép emlékkel örökítette, — háláját és elismerését
jegyzőkönyvileg kifejezni s egyúttal egy hozzá intézendő
levélben is kijelentetni határozta."
Azonban — bár az egyhk. felügyelőséget letette —
hajlott kora dacara sem szűnt meg az egyház-iskolái ügyek tárgyalásában buzgón részt venni. Midőn
1872-ben, a szombathelyi róm. kath. főgymnasium újjáalakításakor, Vasmegye részéről a nemesi pénztárból
ama közművelődési célra bizonyos összeg felajánltatott:
Berzsenyi Miklós megszavazta azt, de oly kikötéssel, hogy
a vasi ágostai és helvét hitv. evang. egyházmegyéknek is
hasonló aranyban, iskolai célokra segély nyujtassék.
A jog és igazság követelményeire támaszkodó eme
küzdelmének azon eredménye lőn, hogy a három vasi
evang. egyházmegye 3000 frt segélyben részesült. Ezen
összeget, mely az 1873. évi pénzműveletek bukásával a
soproni hitelbanknál elveszett, az áldozatkész férfiú nagylelkűen sajátjából teljesen pótola. Alig volt a társadalomnak és egyháznak oly közművelődési, jótékony intézete,
melyet évenként anyagi és erkölcsi támogatásában ne
részesített volna.
Hátra van még, hogy családi életéről s a magánéletben kifejtett hasznos munkálkodásáról szóljak. Az
1839. évben oltárhoz vezeté Ajkai Ajkay Juliannat s
ezzel a tevékeny férfiú előtt megnyíltak a csaladéletnek
zavartalan egyetértésben, boldog megelégedés közt eltöltött örömteljes évei, az isteni gondviselés adván neki
egyetlen Kornéliájában egy kedves gyermeket. Örömteljes szemekkel lesték ennek serdülését, figyelmes gonddal s igazi szeretettel munkáivan lelki-testi tehetségeinek
fejlődését és im, a röppenő évek multával előttük állott a
fenkölt lelkületű, mély érzelmű hölgy, nemének dísze és
ékessége, kit unokatestvére Ur. Berzsenyi Jenő orvos-sebésztudor vezetett oltárhoz. A közélet kitűnő embere megízlelhette azután a szülői boldogság mellett a nagyapai
örömöket is. De a sors megirigylett egy hajlékban ennyi
boldogságot. Egyetlen, szeretett leánya, a nemes lelkű

nő elhagyá a földet. A lesújtott szülők a vallásban s az
isteni gondviselés kegyelméből nekik ajándékozott egyetlen unokájukban, Kornélban találtak vigasztalásukat, kit
hajlékukban neveltek és neveltettek a lehető legnagyobb
gonddal.
Mit szóljak a magánéletben kifejtett munkásságáról ?
A tekintélyes vagyon, melynek legnagyobb részt önszorgalma és takarékossága folytán lőn urává, az ott tapasztalható csin és rend, hangosan beszélnek én helyettem.
Mit szóljak a felhozottakon kívül még jelleméről ? . . .
Említsem talán, hogy testvéreihez torhetlen hűség és
szeretet kapcsolá, a kik őt tekintélyül ismerték el maguk
közt nemcsak kiváló állásánál, mély bölcseségénél, de
különösen igazságszereteténél és szívjóságánál fogva. ()
az ősi vagyont oly igazságosan osztá meg a kilenc élő
testvér közt annak idején, hogy csak a legkisebb panasz
sem hangzott azok egyikének is ajakáról. Általánosan
ismerve volt embei szeretete. A ki ügyes-bajos dolgaiban
tanácsot keresett nála, ott bizonyosan féltalálta azt. P'elhozzam talán, hogy örök tevékenységben folytak napjai,
mintha csak közel rokonanak, halhatatlan ódaköltőnknek,
Berzsenyi Dánielnek ezen szavai lebegtek volna folytonosan szemei előtt: , Minden órádnak leszakaszd virágát?®
Említsem egyszerűségét, mely „nem kért chinai pamlagot, sem márvány palotát ?" Rámutassak szerénységére
és Önzetlenségére, mely őt kitüntette s mely mint „igaz
Virtus feláldozza magát s nem kéri senkitől érdeme
jutalmát, mert azt magában érzi?" Nem kereste ő a
kitüntetéseket, de a kitüntetések keresték fel őt a közbizalom utján. Hiszen jól tudta, hogy :
„Szép a kegyelet, de ritka ! . . . Pedig a szivér'
Nem jutalom a hitvány szolgabér."
Midőn kötelességét teljesítette, szerényen —jutalmat
nem keresve — félre állott, mivel érezte és tudta: „Ha szívem nemesebben vert, Önmagában méltó bért nyert."
Temetése f. évi jun. 17-én délután ment végbe
Kem.-Sömjénben. Koporsójára feltette koszorúját a testvéri szeretet, Vasmegye tisztelete, a kiscelli takarékpénztár hálája. A végtisztességtevők száma néhány ezerre volt
tehető, ezek közt voltak Vasmegye tiszti kara, az egyházkerület, a soproni főiskola küldöttei, Kemenesalja s a távol
vidék mivelt közönsége nemi-, rang és vallás-küíömbség
nélkül. Az elhunyt koporsója felett, a ház udvarán alulírott
imádkozott, áldások közt búcsúzva el az egyházközség
fejének eme koronájától a gyülekezet nevében. A gyászbeszédet, ugyancsak a ház udvarán felállított emelvényről , egyházkerületünk főpásztora, Karsay Sándor ur tartotta, tartalmas, remek beszédében rajzolván azt, mi az életet széppé teszi, majd híven ecsetelvén az elhunyt jellemét, közhasznú működését; áldással
vált meg egykori elnöktársától az egyházkerület nevében. Végre a kem.-sömjéni evang. leánygyülekezet sírkertjében, a csaladi sírbolt előtt, Hering János esperes
ur mondott ihletteljes imat, áldások közt búcsúzván el
a jelestől egyházmegyéje részéről.
Az egyház-társadalmi közélet kitűnőségének porai
ott nyugosznak azóta a kem.-sömjéni sírkertben. Nyugodjanak békében s maradjon aldásban emlékezete 1
Gyászoló, banatos lelkű özvegye, vője, a testvér szívek
s rokon lelkek találjanak vigaszt és enyhülést a vallásban s azon reménységben, hogy az isteni gondviselés
az elhunyt sarjából a boldogult férfiúhoz hasonló hitbuzgalmu, vallásos lelkületű oszlopembert támasztand egykoron anyaszentegyházunk méltó diszeül. Leljenek vigaszt mindnyájan koszorús költőnk ezen szavaiban: „A
derék nem fél az idők mohától!"
Nagy Sándor,

Ev. egyházunknak ismét egy derék munkása dőlt
ki az élők sorából. Julius hó 18-án kísértük öröknyugalomra Kithka Jánost, a nógrádi esperességbeli legéndi ev.
egyház lelkészét.
Kithka János született 1806-ban pestmegyei Hévizgyörkön, egyszerű földmives szülőktől.
A fiu, mint gondolni lehet, a hévizgyörki iskolából
nem sok ismerettel lépett át az aszódi iskolába ; de annal
több hittel, annál mélyebb bizalommal jövőjében és Istenében. S e vallásosságot benne semmi meg nem ingatta,
semmi el nem nyomta soha.
A korához képest elég érett gondolkozású 1 5 éves
fiu nem csalódott bizalmában. Az első osztályt, azonkori igazgató „Franciscus Juhász" bizonysága szerint,
„potissimum eminens" eredménnyel végezte.
Tudvágya az aszódi iskolából a selmeci gymnásiumba vitte, hol annyi sok szép tehetség nyerte kimívelését. Itt 21 éves korában kitűnő eredménynyel elvégezte
a theologiát. A mindvégig kitűnő tanuló, most már candidatus, Pozsonyban tette le hasonló eredménynyel a
rigorózuinot 1830-ban.
Ezután kezdődik küzdelme az élettel. A fiatal
ember, ki eddig is nagyobbrészt maga erejére volt
utalva, most már egészen magára maradt. Szülői elhaltak. Testvérei pedig megmaradtak jobbágyoknak s a
magasan repülő lelket megérteni, annak intentióit felfogni nem tudták.
Három évig volt nevelő Nemcsényben a Kosztolányi - családnál. Itt eszközölt ki Barsvarmegye utján
útlevelet s már 1834 őszén a. bécsi egyetem polgára lett.
A hallei-, jenai- és berlini egyetemeken szintén egyegy évet szándékozott tölteni, sőt már az útlevelet is
megszerezte Németországba, midőn a legéndi kis gyülekezet őt megválasztá pásztorává. Kithka a meghívást
elfogadta s haláláig, mely élte 74-ik évében érte utol,
hivatalát hiven betöltötte.
Családi életében a békességet kereste. 35 évig tartó
házas életében az isten 3 leánygyermekkel s ezek
után 6 unokával áldotta nieg. A barátságot, vendégszeretetet mint keresztyéni kötelességet gyakorolta ; az ártatlan mulatozásnak baratja volt.
Egyházát szerette, híveit becsülte. Nem alkotott
ugyan valami feltűnően nagyot , de helyét becsülettel
betölté. Bár anyanyelve tót volt, hazáját s annak nyelvét
szerette és mivelte. Az időszakonként rendesen tartatni
szokott magyar isteni tiszteletet ő léptette életbe. A
függetlenségi harc idején a nemzet ügyéért hevült. A
még akkor élte erejében levő férfi nem rettegett a Bachkorszak visszaéléseit, jogtiprásait egy nyivános toasztban
is megrovás alá venni, miért aztán csendőrökkel a
megye székhelyére kísértetett. Mikor a csendőr, házánál
megjelent, azzal ktildé azt előre : menjen csak édes barátom, elmegyek én magam is. P"ogsága 48 óráig tartott
s akkor a megye főnöke által szabad labra állíttatván,
gyalog indult mintegy 4 mértföldnyire fekvő otthona felé.
De útközben Plachy Tamás muhorai birtokos befogatott
szamara s négy lovas hintóban szállíttatta haza. P3pen
vasárnap délelőtt volt. Képzelhető a hívek meglepetése.
Felháborodásukat a legnagyobb öröm váltotta fel.
Utolsó 4—5 évében gyöngélkedett. Elébb csak
segédét tartott, majd az 1878-ban megejtett canonica
visitátio alkalmával rendes administrátort rendelt oldala
mellé a bányai kerületi superintendens úr.
Halálát szélütés okozta. Legyen áldott a hű szolga
emlékezete !
tp kas
t
nbrejza,
•
bar
ev. lelkész.

nemesdömölki ev. lelkész.
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : I D r . j B a l l a g i
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Azon t. előfizetőink, kiknek előfizetésök
lejárt, annak megújítására felkéretnek.

A convení küszöbén.
(Vége.)

A zsinati előmunkálatok 68-ik lapján azt
olvassuk a többek között, hogy a magyar ref.
egyházban, egy országos egyházi hatóság felállítása, régi idő óta a közóhajtás tárgyát képezi.
Ráfogják, hogy a zsinattartás is ilyen közóhajtás.
Már hogy a zsinattartás viszketege, régi
börbaja a keresztyén egyháznak, mely ráragadt
magára a reformatióra is, és hogy ezt — a ktiljegyekből, kerületi jegyzőkönyvek után Ítélve, — mai
napiglan kivánja a magyar kálvinista egyház is, —
az tény ;*) hanem hogy ezt az országos kálvinista
consistoriumot, melyet a tisztességes convent helyébe akarnak improvizálni, hogy ezt egyházunk
óhajtaná, kereken tagadom. É n ennek a fő egyházi dikastériumnak soha hírét se hallottam; nem
képzeltem, hogy ezt a berlini réz-sisakot a magyar egyház fejébe nyomják ; csak most látom
teljesen adjusztirozva a kormányzási hatóságok sorában, országos egyházi tanács firmája alatt.
Csak mióta a zsinattartási mozgalom megindult, azóta nőtte ki magát egyházi orgánummá,
azért, hogy nyakát képezze a kálvinista magyar
egyház trunkusának, melyen keresztül mint folyosón, feljutni lehessen a fejbe vagy a zsinatba. Ez
a médium soha m e g se fordult az egyetemes
*) Evangélikus atyánkfiai nem tartnak velünk, alieno periculo
látni akarják, hogy mit hozunk a diószegi vásárból ; de másként is az
unió értelmében ők akkor fognak zsinatolni, mikor mi nem
D.

m a g y a r kálvinista egyház gondolatában, és én
bátran ki merem mondani, m é g a zsinat előtt,
egyházunk nevében, hogy nekünk nem kell. V a n
nekünk conventünk, melyből kitelik minden, kitelik ez a felemás kálvinista szánhedrin, kitelik a
zsinat is.
Még többet is ki merek mondani. Megfordultam egyházkerületünkben, voltam a hívek között, hallottam szabad nyilatkozatokat, expektoratiókat, melyeknek refraine-je, végcsattanója csak
zsinatbárez voltr ^ Van conventünk, nem• kell
mit beszéljenek a jegyzőkönyvek és az előmunkálati szabályzatok.
D e hát hogy is jutottunk ennyire r ennyire,
hogy m á r az ezernyolcszáz-nyolcvanadik esztendőben, csillagot rugatunk egyházunkkal a zsinat
felé, pedig egyházunk lába m é g békóban ? Magunk vagyunk az okai. Minden nehezebb, komplikáltabb kérdést, ügyet, félretettünk; nem mertünk vagy röstelkedtünk competensek, illetékesek
lenni, hanem intacte o d a raktuk őket a zsinai
asztalára, vagy zsinati tárgy cim alatt a convent
gyomrát terheltük vele. Egyházkerületi kerülőleveleinkben nagyrészben zsinatra apellált nyers ügyek
érkeztek; jegyzőkönyveink, melyek az utolsó időkben nagyon megterhelték magukat, nem győzték
nyelni a sokat; tisztulni ó h a j t a n a k ; a régi kémények bedugultak, a levert sűrű gőz és füst miatt
nem láthatunk, a convent légrostája keves, ajtót
ablakot a zsinat udvarára nyitunk.
Addig kiáltoztuk a zsinatot, addig ijesztettünk
vele, hogy ime itt termett nyakunkon; circumspectus j ó szomszédunk bezárja kisajtóját, nem jön
segítségünkre, egyedül az egyház segíthetne ma63

gán a convent fedezete alá vonulva. Ellenkező
esetben drágán fizetjük nyalánkságunk árát. Megkívántuk a gazdag római egyház arany almáit,
feledve, hogy nekünk csak ártatlan paradicsomalmáink vannak.
Zsinatot! római zsinatot ! hogy legyen mit
immaculálni és hogy a magyar kálvinista egyház
csalhatatlanságát decretálja.
Függelékül tekintsünk bele a zsinat tárcájába.
A zsinati képviselet száztizennégy személyből áll, öt forint napdíjjal naponta ötszázhetven,
egy hónap alatt tizenhét, egy év alatt százkilencvennégy ezer forint. Mennyi van domestikánkban vagy a ládafiában ?
Convent-tartásunk ellenben évenként kerület számra kerül kétszáz, összesen ezer forintba.
Fizetéses hivatalnokok fogják ellepni egyházunk testét. Pénzügyminiszteri furfang és talentum kell hozzá, hogy ebből a hínárból kigázoljunk, amelybe a zsinattartás kolompja után menve
jutottunk. Es ezt a kolompot Tiszántúl kötötték
a kálvinista egyház n y a k á b a ; a convent kezeivel
pedig rázzák Az étlap megkészült; száztizennégy
személyre van teriték a zsinat asztalánál; bizonyos, hogy mindnyájan éhen-szomjan kelünk fel.
Nem állhatom meg, hogy ne szóljak még
valamit ama közoktatási szabályzatról, melyre
vonatkozólag az 1879. september 10-én tartott
egyetemes conventi gyűlés 34. szám alatt a következő végzést hozta : „A conventi bizottság
által beterjesztett, a köznevelés és közoktatás
szervezetére vonatkozó javaslat átalánosságban
elfogadtatik, és miután közoktatásügyünk rendezése halaszthatlanul és sürgősen szükséges, az
egyházkerületek hatalmazzák fel az egyetemes conventet, hogy azon esetre, ha a zsinat legközelebb
össze nem jöhetne, annak összeüléséig is a convent állapítsa meg ezen tervezet értelmében közoktatásunk szervezetét és azt már az 1880. év
őszével megnyíló tanévre léptesse é l e t b e /
Ez már az, a mit szó nélkül hagyni nem
lehet; mert nem szabad a convent tekintélyével
Istent kisérteni. Bármit mondjon a 38. országos
törvény, melyre ez a szabályzat van fektetve,
nem szabad a conventet olyan dolgokba belebiztatni, melyek legalább is a pium desideriumok
árnyékvilágába tartoznak.

A megtörtént dolgot azonban meg nem
történtté tenni utólagosan nem lehet A convent
átalánosságban elfogadta a közoktatásra vonatkozó javaslatot. Ezen most már változtatni nem
lehet. El van fogadva, mint a közös ügy, hanem
— szerencsére — még nem jött világra. A convent már a legközelebbi tanév kezdetén léptesse
azt életbe, azaz a convent vállalja el az egész
ügy ódiumát, a convent szavazza meg ennek
minden képtelenségét, — ez az, ami ellen én most
szót emelek, mit ha a convent mégis megszavazna, maga ellen kimondaná a tiszántúli Ítéletet, hogy a convent nem határozalképe .
A javaslat átalánosságban el van fogadva,
de rögtönzött alkalmazása véleményem szerint,
lehetetlen. Elsőben azért, mert az idő rövid. Igaz,
hogy — kivált mióta a 38. t. c. tehénhimlőjét
beleoltották — átalakulási vagy átvedlési bőrbajában betegeskedik egész iskolai rendszerünk,
de épen ez a beteges diagnosis figyelmeztet
bennünket arra, hogy ne hirtelenkedjünk.
Mert egész tisztelettel legyen mondva, van
valami abban a 38-ik törvénycikkben, mit sajátságos helyzetünknél fogva, bármennyire egészségére szolgáljon is a berlini német complexiónak,
mi sehogy le nem nyelhetünk; már pedig az
egész, másként igen jeles dolgozat nem egyéb,
mint a még mai napiglan experimentáló, tapogatódzó idegen tanrendszernek kefelenyomata, vagyis magyarosan kimondva, szennyese.
Az idő — azt mondják — rövid, épen
azért sietnünk kell! Mintha e nélkül a szer nélkül meg sem élhetnének, hála Istennek, ép, egészséges tanintézeteink. Ne szörnyítsük a dolgot,
megélnek biz azok, ki is telelnek, túlélik talán
még a zsinatot is. Ne siessünk a germanizálással, úgyis odajutottunk már, hogy még népiskoláink szelleme is németes, német kisértet jár
bennök fel s alá, németből fordított tankönyveivel hóna alatt, és ha tanitóképezdéink a javaslat
szerint lesznek organizálva, megérjük, hogy vadonat német schullehrerek kerülnek ki belőlük.
Az országos törvényhozás most üli a középiskolákat átalakító törvényeket; ki tudná azt megmondani előre, hogy mi kél ki belőlük. Hátha
az ovodákhoz ragasztja a Frőbel-féle intézeteket,
hol gyermekeink megtanulnak majd systematice
bukfencezni; hátha megkészíti még a nők szá-
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— Negyedik közlemény. —

28) A hódmezővásárhelyi ref. fő gymnasium értesítője. Igazgató Futó Mihály. Értekezések : A mennyiségtan tanitasaról, különösen a gymnasiumi alsó osztályokban, Halmi Jánostól. Adatok a tanintézet régibb múltjához. Tanulók sz. 314. Az egyházi elöljáróság elhatározta, hogy ezentúl az intézet alapjára évenkint ezer
irtot tesz le s 1879 végén már tényleg ezer frtot le is
fizetett. „Adatok a tanint. régibb múltjához* cím alatt
közöltetnek az 1797-ki iskolai törvények, melyek anynyira ellenkeznek a mai szabadelvű nevelési rendszerrel
s mas részről annyira naivak, hogy a mai embert
megbotránkozásra s egyszersmind nevetésre indítják.
Álljon itt e törvények közül egy-kettő mutatványul. „A
magyarul való beszélés mind diligentia, mind recreatió
idején arbitraria büntetés alatt tilalmas. A házakban
az úgynevezett gerundiumokat tartani nem szabad. A
kutyaverés arestommal és veréssel büntettetik. Papucsot viselni nappal nem szabad. A csizma fekete zsinórra, jó hosszú szaru legyen ; az absatz megengedődik,
de a stekli, mint veszendő, • tilalmas'. A nyakravalónak
nagyon bokrosán való kötése alumnushoz illetlen. A kinek milyen inget varrnak szülei, olyat viseljen, de annak
sem gallérja, sem sapudlija, sem tászlija, sem pántlikája
a felső ruha alól ki ne tessen. Aki az inspector urak-

tól a templombeli tanítás felől megkérdeztetik és az
egész prédikációból semmit felelni nem tud, az alumniumbeli ételtől megfosztatik* stb. stb. Ezen szabályokat
olvasva, adjunk halát az istennek, hogy a vaskalap ama
korszaka letűnt, mely ilyenféle törvényeket produkált.
A modern paedagogiát sokan gucsmolják, hogy a kísérletekből nem fogy ki, üres, élettelen princípiumokon
nyargal ; de százszor inkább ilyen princípiumok, mint ama
törvények, melyek midőn a fiatal ember szabadságát
teljesen tönkre tették, meggyülöltették vele az iskolát és
a tudományt.
29) Az iglói ág. h. főgymnasium évi jelentése.
Igazgató Guhr Márton. Tanulók sz. 501, kik közül 361
vidéki s csak 140 helybeli; anyanyelvre nézve 259
magyar, 219 német és 23 tót. Egy párhuzamos osztály.
.30) A jászberényi ker. kath. főgymnasium évi értesítője. Igazgató Lippay Lajos. Értekezés: Az intézet
százados történeti vázlata, az igazgatótól. Tanulók sz.
269. A tanárok közül irodalmi téren csak az egy Golenich Károly működött. Az intézet történetéből kiemelendőnek tartjuk, hogy Dósa Pál jászkerületi kapitány
1768-ban Jász-Apáthiban egy három osztályú gymnasiumot alapított, amely 1779-ben helyeztetett át Jászbe'
rénybe. A jászberényi gymnasium nemcsak a kultura
terjesztése, hanem a magyar nemzetiség ügye körül is
hasznos szolgálatokat tett, amennyiben a felvidéki tótok
gyermekei minden évben kisebb-nagyobb számmal felkeresték s itt megmagyarosodtak. Az 1868/9. tanévben
egészíttetett ki az intézet nyolc osztályúvá.
31) Riszner József és neje nyilvánossági joggal
felruházott jászberényi nyolc osztályú felsőbb leánynevelő- és tapintézetének értesitője. Igazgatók a tulajdonosok. Értekezés: Vörösmarty Mihály lyrája a politikai
élet hatasa alatt, Golenich Károlytól. Növendékek sz.
78, kik közül 36 r. kath., 33 zsidó stb. A bennlakó
növendékek ellátás és tandij fejében 260 frtot fizettek.
A szegén)', tandíjmentes növendékek javara öt házi
hangverseny rendeztetett, mely közel 90 frtot jövedelmezett.
32) A Jézus-társaságrendi kaloaai érseki főgymnasium értesitője. Igazgató Hennig Alajos. Értekezés :
Böngészet a történelem mezején, Weiser Frigyestől.
(Értekező először azt igyekszik bebizonyítani, hogy As
tricus utan 1050-ben György volt a kalocsai érsek ; az
után pedig azt, hogy Szent István 1081-ben kanonizal
tátott.) Tanulók száma 454. A három alsó osztály túlzsúfolt. Az érettségi vizsgát sikerrel kiállt 25 tanuló közül 12 a theologiai pályára szándékozott lépni. A congregatió Mariana a tanulók közt a lefolyt évben is fenállt s mint az értesítőben olvassuk — »jó példaadas és
kis irodalmi működése által tűnt ki.*
33) A lcarcagi ref. négy osztályú gymnasium
értesitvénye. Igazgató Kovács Imre. Értekezés : Az ükük, juk-jük ragokról, Fogarasi Gábortól. Tanulók sz. 72,
az év végén 64, mely utóbbiak közül 33 ref., 21 zsidó
stb. Az iskolai könyvtár rendeztetett.

34) A kassai állami főreáliskola értesítője. Igazgató Mauritz Rezső. Tanulók sz. 198, az év végén 179,
mely utóbbiak közül 73 zsidó, 66 r. kath. stb. A kormány és a város között létrejött egy szerződés, melynél fogva a város a reáliskola számára épít egy, a
célnak megfelelő épületet. A tanárok közül irodalmi téren Krammer Imre, Myskovszky Viktor és Paulikovics
Lajos működtek. A tanulók közül négyen — bizonyosan szüleikkel együtt — kivándoroltak Amerikába.
35) A jászóvári prémontrei kanonokrend kassai
főgymnasiumának évi jelentése. Igazgató Benedek Ferenc. Értekezés: Beszélgetés tanítványaimmal a szépről,
Pápai Zs. Jeromostól. Tanulók sz. 560. Két párhuzamos
osztály. A hat alsó osztály nagyobbára túlzsúfolt. Az
érettségi vizsgát sikerrel letett 23 tanuló közül 10 a
theologiai pályára szándékozott lépni. Irodalmi téren a
tanárok közül Kosztka Vince és Pápai Jeromos működtek.
36) A kassai községi polgári fiu- és leányiskola értesítője. Igazgató Mártonfi Márton. Értekezések : A parányok világa, Szikay Bélától. A tanári kar emlékirata a
polgári iskolák szervezése, illetőleg egy kereskedelmi
középiskolával leendő kiegészítése targyában. Növendékek sz. a fiúiskolában 157, a leányiskolában 185, öszszesen 342. A leányiskolában egy párhuzamos osztály.
A fiúiskola 5-ik és 6-ik osztálya igen gyér népességű,
amabban 9-en, emebben 4-en voltak beírva. Ezért a tanari kar az értesítőben közlött emlékirataban, igen helyesen, azt ajánlja a városnak, hogy szüntesse az meg
a polg. fiúiskola 5-ik és 6-ik osztályát s ahelyett, a négy
osztályú polg. iskola betetőzéseül állítson fel egy kereskedelmi középiskolát.
37) A kassai községi elemi iskolák értesítője. Igazgató Sudy Kapisztrán János. Értekezés: Ismétlő oktatásunk kérdéséhez, az igazgatótól. (Ezen értekezésben
szerző bizonyos kényszerítő rendszabalyokat hoz javaslatba az iparos-tanulók iskoláztatására vonatkozólag.
Efféle rendszabályokra, illetőleg az ipartörvény szigorú
alkalmazására nemcsak Kassán, de egyebütt is nagy
szükség volna, mert az iparos-tanulók oktatása országszerte el van hanyagolva.) Növendékek sz. 1931, kik
közül 929 tót, 788 magyar és 214 német. A párhuzamos osztályok száma 17. Az első osztály mellett ugy a
fiu-, mint a leányiskolában 4—4 párhuzamos osztály volt.
38) A kecskeméti ref. főiskolai jog- és államtudományi kar évkönyve. 5-ik évfolyam. Igazgató Csilléry
Benő. Értekezés : Az állam és egyház közti viszonyról,
Dr. Romocsa Rezsőtől. Hallgatók sz. 55, kik közül
kecskeméti illetőségű 24, vallásra nézve 28 római kath.,
25 református stb. A hallgatók létszámának csekélységét a jelentés főképen annak tulajdonítja, hogy a tanfolyam befejezésének s a gyakorlati életpálya megkezdhetésének alapját s feltételét képező tudori szigorlatok
az egyetemhez levén kapcsolva, a hallgatók ösztönszerűleg inkább oda sereglenek, hol a befejező vizsgálatokat letenni kötelezvék. A tanfolyam hallgatásának mel-

lőzésével vizsgatételre a minisztertől 16-an nyertek engedélyt. Ösztöndíjak fejében 854 frt. osztatott ki. Mind
a két félévben összesen 41 órán 19 tantárgyból tartatott u. n. special-collegium. Alap- és államvizsgálatot
62-én tettek, kik közül csak 4-et vetettek vissza.
39) A kecskeméti ref. lyceum értesitvénye. Igazgató Csabai Imre. Értekezés : Adatok az intézet történetéhez. Tanulók sz. 208. Az egyháztanács a ref. templom alapkőletételének kétszázadik évfordulója alkalmából elhatározta, hogy ugy az egyház, mint az iskola története megirassék. A tanári kar véleményes jelentést készített a convent által általánosságban elfogadott közokta.
tás és nevelés szervezésére vonatkozólag.
40) A késmárki ev. kerületi lyceum értesitvénye.
Igazgató Palcsó István. Értekezés: Igazgatói beszéd,
mely a tanév megnyitásakor tartatott s melynek tárgyát a gymnasiumi oktatás képezi. Tanulók sz. 443, kik
közül anyanyelvre nézve 230 német, 159 magyar és 54
tót. A részletes statisztikai kimutatásból látjuk s örömmel
konstatáljuk, hogy a növendékek fokozatosan magyarosodnak, úgy hogy míg az alsóbb osztályokban a német ajkúak száma túlnyomó, a felsőbb osztályokban a német
és magyar ajkúak közt az arany mindig kedvezőbbé válik,
míg a két felső osztályban a magyar ajkúak jutnak túlsúlyra. Az idén elhunyt Fúhrer Gusztáv ezer frtot hagyományozott az intézetnek.

Az énektanításról.
(Tanítóértekezleti felolvasás.)

Midőn az énektanítást választottam értekezésem
tárgyául, azzal nem akartam e tárgynak nagyon is bő
terére lépni, hanem szűkebb korlátok közt maradva s
egészen felekezeti viszonyainkhoz alkalmazkodva, gyakorlati szempontból tekintem föladatomat s az adott lehetőségeket tartva szem előtt, fogok annak kidolgozásához. S miután az ének elméletét az enyimnél avatottabb tollakból olvashatjuk, én csak e három gyakorlati
kérdésre fogok csekély tehetségemhez és tapasztalatomhoz mérten felelni : Mit, mennyit és hogyan tanítsunk énekelni ?
E kérdésnél: mit tanítsunk, nekünk, kik egyházainknak énekvezérei is vagyunk, igen természetesen kell,
hogy első sorban az egyházi énekek képezzék énektanításunk anyagát. Egyházaink méltán elvárhatják iskoláiktól, hogy tőlük telhetőleg hitbuzgó, vallásos jeliemu,
vallásukért lelkesülni tudó, és a vallasos életet nem
csupán szokásból, de lelki szükségből gyakorló egyháztagokat neveljenek tanulóikból. A tanítónak e törekvésében, a vallási tárgyak tanítása s az erkölcsös nevelés
és szoktatás mellett nagy figyelmet kell fordítania
egyházi énekeink tanítására. Tapasztalt dolog, hogy az
éneklésre jól képesített és az énekdallamokban jártas
hívek sokkal szivesebben vesznek részt az istenitiszteletben és a közbuzgóságnak is inkább fokozói, mint
i a kik az éneklésnek csak tétlen hallgatói.

vágyó tanítótól, hogy az énekdallamokhoz tapadt salakot
A közistenitiszteletek látogatása és a közáhitat
lehányni, a helytelen ferdeségeket gyalulni igyekezzék.
emelése szempontjából oda kell tehát törekednünk, hogy
Az
egymáshoz való alkalmazkodás az egyház és éneka különféle ünnepi alkalmakra szánt, különféle tartalmú
vezér közt legyen kölcsönös abban, a mi jó. Az egyénekeink dallamát iskoláinkból vigyék ki gyermekeink.
házba átültetendő szükséges javításoknak is az iskolából
Kívánatos volna, hogy az általuk tanult énekdallamok
kell kiindulni a gyermekek altal.
eléneklésében annyi önállóságra tennének szert, hogy
Az egyházi énekek gondos apolása mellett méltó
necsak másokkal és mások között, hanem egyedül is
helyet
foglalhatnak az iskolában a világi gyermekdaképesek legyenek helyüket megallani. Természetes, hogy
a mely gyermeknek nem adatott jó hallási érzék és lok is. Igaz, hogy még ezekkel szemben a szülők nahangképesség, attól ennyit semmi körülmények közt gyobb részénél elfogultsággal és sokszor vastag szasem várhatunk. Azoknál azonban, kiknél a kellő képes- vakban nyilvánuló előítéletekkel találkozunk. Azonban
ség megvan, mind az iskolának, mind maguknak dicsé- a szülőknek eme magatartasat nem vehetjük tekintetbe
retére válik, ha akár otthon a csaladban, akar a templom- azon célok mellett, melyeket e dalok tanításával elérni
ban nemcsak mint egyszerű énekesek, hanem mint ve- törekszünk. Mily sok artatlan örömnek forrását képezi
a gyermek kedélyvilágaban a dal, mennyire megkedvelteti
zetők is képesek az éneklésben közreműködni.
E kérdésnél, hogy mennyit tanítsunk az egyházi vele az iskolát, mily hathatós segédeszközül használhatja
énekdallamokból, nem tartok sem azokkal, kik — bi- azt íöl a tanitó, akár a tanitas körül, akár nevelési eljarazonyára a kényelem szempontjából, — a lehető kevésre sában ; hányszor villanyozza föl a meglankadt figyelmet
akarják leszállítani a tanítandó énekek dallamát, de azok- egy-egy kedélyesen elhangzott dal, azt tudják azok,
kal sem, kik a régi időkből átvett telfogással, az egész kik a dalokat eddig sem idegenkedtek bevinni iskola"
énekes könyvet, szövegestől és dallamostól be akarjak ikba. A gyermekdalok megvalasztasaban vezérelje a
tömni a gyermek fejébe. Hogy az énekes könyvbe föl- tanítót a szövegnek erkölcsös, szívnemesitő, értelemvett énekek megtanítására időnk sincs elég, de ha képző s hazafias tartalma. A dallam lehetőleg egyvolna is, fölösleges, azt minden elfogulatlan szülő és szerű, könnyű, de mégis szép és kedélyes legyen. A
egyháztag beláthatja. Azért is helyteleníteném a tanító- dalok kijelölésében irányadó lehet még a tárgy, melylyel
ban, ha sok helyen, a híveknek e téren túlhajtott köve- a dalt össze akarjuk kötni, továbbá az idő, alkalom és
telése által vezettetné magat, háttérbe szorítván az iskola a helyi viszonyok. Világi gyermekdalokat talalni ma mar
fontosabb föladatait. Az meg újra a tanítóra nézve szé- nem nehéz, mivel e téren tanügyi irodalmunk szép tergyen, ha gyülekezete annyira szegény az énekdallamok mékeket mutat föl, melyek olcsón megszerezhetők.
éneklésében, hogy e miatt a különféle tárgyú egyházi
Ha már ezekben tudjuk a célt, szükséges tudnunk
beszédekhez és ünnepekhez alkalmas énekeket mellőzni hozzá az eszközöket is. Mint minden tárgynál, úgy az
kénytelen. Válaszszuk ki tehát a gyakrabban előfordul- j énektanításnál is a kezelés módja biztosítja leginkább
ható, különféle targyu énekeknek azon dallamait, melyek
a kivánt eredményt és a kitűzött célt. Figyelemre méltók
könnyebben taníthatók és énekelhetők, zeneileg szépek,
tehát azon szabalyok, melyek szerint az énektanításban
s a melyekben legtöbb egyházias dallamszerűség és eljárásunkat intéznünk kell. S midőn szabályokról szóemelkedettség van ; de azokat aztán jól gyakoroljuk be.
lok, előre kijelentem, hogy nem gondolok valami műA dallamoknak éneklésében kívánatos volna, hogy vészi szabalyokra, de még csak a hangjegy szerint való
egyházaink egyöntetűségre és egyformaságra vergődné- tanítást sem értem ; hanem azon altalanos s az elemi
nek, a melynek kivitele végett épen a tanítók, mint ének- énektanításnál is mellőzhetlen szabalyokra akarok utalni,
vezetők vannak hivatva jóakaratulag megtenni minden melyek nélkül az énektanitas sikere nagyon gyarló
lehetőt. Azonban e törekvés elé még mindig majdnem lehet.
leküzdhetlen akadályképen lép fel gyülekezeteinknek
Mindenekelőtt szükséges éneklés közben a növena régihez, mint megszokotthoz erősen ragaszkodó dékek figyelmét együtt és ébren tartani. Az összetartó
hajlama. De még máskülönben is lehetetlen s nem is figyelem teszi széppé, összhangzóva és könnyebbé az
tanacsos a régiből egyszerre az újba menni at. Véleéneklést, míg az elszórt figyelem zavart, kellemetlen
ményem szerint azonban annyit mégis kötelességünk
éneklést és késedelmet idéz elő, s mind a tanítást,
tenni, hogy a legtöbb egyházban s talán a mieinkben
mind a tanulást nehezíti. A figyelemnek a tanítóra iráis uralkodó éktelen cikornyázástól, ferdítésektől lassannyult nézésben kell nyilvánulni s ennek követelésében
kint s feltűnés nélkül igyekezzünk híveinket elszoktatni
tágíthatlan szigorral kell eljárni. A figyelem együtt és
s velük az egyszerűbb, méltóságosabb s mindenesetre egy helyen tartása végett a tanitó ott foglaljon helyet
egyháziasabb éneklést megkedveltetni. Ezzel nem azt énektanítás közben, ahol lehetőleg minden énekes vele
mondom, hogy az eddig használt dallamokat végkép szembe nézve, reá függeszthesse tekintetét. Ez állásban
vessük el és helyettük ujakat tanítsunk, hanem hogy
aztan minden előgyakorlatok nélkül is, — a mi ugyan kítartsuk meg a régiekből is a jót, de helyettesítsük is vánatos volna, ha időnk volna rá, — könnyű érzékeltetni
jobb ujjal — ha szükségesnek latjuk
a régi rosszat.
a gyermekekkel a kéz ütenyverése vagy pálca segítSzóval én annyit elvárnék minden, a korral haladni
ségével az ének lassúbb vagy gyorsabb menetét. Ugyan-

csak az ütenyveréssel kell az ének együttes és szabalyos kezdését és végzését eszközölni. E szoktatás a
bátortalanokba és gyengékbe is bátorságot önt, míg
az éneklésben túláradozókat a többihez való alkalmazkodásra szorítja.
Mind az énekre, mind az énekesre nézve, igen
fontos továbbá a test-, fej- és szájtartás. Éneklés közben nagyon kell ügyelni a testnek erőltetés nélkül való
egyenes tartására, hogy a mellkas előre görnyedés által
össze ne nyomassék, mi által a tiidő szabályos működésében gátoltatik s ez az énekre hat hátráltatólag. A
test és fejnek egyenes, szabályos tartása legjobban elérhető álló helyzetben, azért többet állva, mint ülve énekeltessünk. A változatosság szempontjából és a figyelem
élénkítése tekintetéből is jó az ülést és állást — különösen huzamosb éneklésnél — gyakran egymással fölváltatni. A szájtartáshoz nem lehet ugyan a gyermeknek
szorosan megszabnia követendő szabályokat, de már az
olvasás tanulásából ismeretes előttük, miszerint máskép
alakitjak szájukat pl. az í kiejtéséhez, mint az a-hoz
vagy ó-hoz. E természetes szabályra folyton utalni kell
az éneklésnél is, a mennyiben annak megtartása a hangnak
tisztaságára, magasságára és erejére nagy befolyást gyakorol. Mint a beszédben, ügy az énekben is a száj helyes
nyitása altal érhető el a hangnak világos, tisztán érthető kiejtése. Talan semmiben sem lehet annyi ,
egyéniségből eredő ferde szokást tapasztalni a gyermeknél, mint az éneklésben, úgyannyira, hogy mindegyiknél más-más hibával kell küzdenünk, midőn helyesen, jól akarunk énekeltetni. Az éneket semmi sem
torzítja el annyira, mint helytelen kiejtése a magánhangzóknak és szótagoknak, mely a szöveget érthetetlenné, az éneket fülsértővé és kellemetlen hatásúvá teszi
a hallgatóra nézve. E hibáról a gyermeket legjobban
le lehet szoktatni az egyenkint való énekeltetéssel, ez
altal jöhetünk leginkább nyomara a terdeségeknek.
Nagy eltéréseket tapasztalunk a gyermekeknél
énekles közben a lélekzetvételben ís. Míg az egyik
egymásután, gyorsan, addig a másik kifáradva, egész az
elakadasig érve vesz lélekzetet. Mint szélsőség, mindkettő hiba, a mely ellen küzdeni kell. A lélekzetvételnek lehetőleg észrevétlenül kell megtörténni, minden
föltűnhető erőlködés, helytelen fej- vagy egyéb tagmozgás nélkül. Nem szabad tehát az énekesnek egész
a kimerülésig énekelni, hanem a lélekzet teljes kifogyta
előtt jóval újra kell lélekzetet vennie, mi által az ének
folyékonysága elősegíttetik s az annyira kellemetlen
szakgatottság el van kerülve. Legtermészetesebb a lélekzetvétel a vers-sorok végén az énekszüneteknél s ez
talán a rövidsorú, kevés szótagú énekeknél lehetséges
is. Azonban legtöbbszőr a szünetek előtt, a sorok éneklése közben kényteleníttetünk lélekzetvételiinket újítani.
Ilyenkor szem előtt tartandó azon szabaly, hogy a
lélekzetvétel által a szók értelme és összefüggése meg
ne zavartassék, a szók tagokra föl ne bontassanak. A
lélekzetvételnek tehát okvetetlen vagy a szünetekre

vagy a szók végére kell esni. A helyesen alkalmazott
lélekzetvételből következik az énekhangok folytonos
összekötése vagy folyékonysága, úgyszintén az éneknek
egyenletes erőssége. Az erőteljesség legyen erőltetés
nélküli, a természetes hangnak kifolyása. A gyermekek
mindig inkább hajlandók az erős, mint a halkan való
éneklésre, a melyről minden módon igyekezni kell őket
leszoktatni s arra vezetni, hogy a hangjukhoz jól választott hangterjedelemben egyforma hangerővel énekeljenek, ide nem értve természetesen a darabban megjelölt különféle változásokat. Ezen szoktatással küszöbölhetjük ki mind az iskolából, mind az istenitiszteletekből, a hangjukkal tüntetni szerető azon énekeseket, kik
a többieket túlkiabálva, sikító hangjukkal sértik a fület
és zavarják a közáhitatot.
Valamint a templomi éneklésben közép magasságban szeretünk mozogni, úgy az iskolai énektanításban
is nagyon kell erre ügyelni. Az ének mélységét és
magasságát növendékeinknek hangképessége hatarozza
meg s ebben is a növendékek többségéhez kell alkalmazkodnunk. A túlcsapongás akár föl, akár lefelé,
fárasztó és hátrányos a gyermekek hangfejlődésére és
kiforgatja a dallamot tisztaságából.
E szabályok alkalmazása tekintetéből kívánatos
volna, hogy a tulajdonképeni énektanitast némi előgyakorlatok előzzék meg, azonban sok levén a tananyag
az aranylag kevés időre, főkép a mi iskolai viszonyaink
közt, azokat mellőznünk kell. Úgyszintén semmi gyakorlati értéket nem tulajdoníthatunk véleményem szerint,
a föliiletes hangjegy szerint való tanításnak sem, ezt
tehát a mi énektanításunkban föltétlenül elhagyandónak
vélem, nem fejtegetvén tovább ennek okait.
Egyedül helyesnek és célhozvezetőnek tartom a hallás utan való tanítást, melyhez már a természet ruházta
íöl kisebb nagyobb mérvű alappal, t. i. hallással a gyermeket. Ez azon egyedüli alap, melyre támaszkodnunk
kell. A tanitasban természetes segédeszköze a tanítónak a saját hangja, melynek kezelésében tőle telhetőleg
meg kell mutatnia a gyermekeknek mindazon szabalyokat, melyek szerint a gyermekekkel helyesen akar énekeltetni. Az énektanitónak sajat hangja helyettesítése
vagy kímélése céljából célszerűen lehet használni egyéb
hangszert is, különösen a hegedűt, melynek a többek
közt főelőnye az énektanításban az, hogy legjobban
megegyezik a gyermekek hangjellemével s könnyen
tudják azt hangjukkal kisérni. Beszerzése kevés költséget,
megtanulása és kezelése — az elemi énektanításhoz viszonyítva —- csekély zeneismeretet igényel. Költségesebb, de az összhangzatos énektanításnál mindenesetre
jobban hasznaiható hangszer a hegedűnél a zongora
vagy harmónium, azonban ezeknek kezelése már több
zeneismeretet föltételez.
A mi már az énekszöveget illeti, akár egyházi,
akár világi legyen az, a dallam gyakorlása előtt szükséges jól beemléztetni, a mit
megint kívánatos, —
hogy magyarázat előzzön meg. A dallam együttes be-

gyakorlása után, az egyeseknél netalán becsúszott hibák I
és ferdeségek kijavítása végett és az éneklésben is önallásra segítés céljából, igen ajánlatos énekeltetni egyesekkel, páronkint, csoportonkint, osztályonkint és nemenkint.
Az énekben jól gyakorlott gyermekeknél, bár sok
fáradsággal járó munka, de nem kivihetetlen és bizonyára kedves élvezettel jutalmazó, a karénektanítás is,
akár egyházi énekekből, akár világi gyermekdalokból,
mely utóbbiakból sok jeles és olcsó gyűjtemény áll
rendelkezésünkre.
Az énekórákat illetőleg, bár a törvény is külön egy órát szab hetenkint, mind az alsó-, mind a felső
három osztálynak együttes gyakorlására, tekintve a sokféle tárgynak terjedelmes kezelését, ez szorosan meg
nem tartható, s eddigi tapasztalatom arról győz meg,
hogy az énektanításnak egy egész órára kiterjesztése
kifarasztja a legerősebb hangú gyermeket is és unalmassá teszi előtte a tárgyát, úgy hogy sokkal helyesebb
eljárás fél órara osztani be az énekeltetést vagy pedig
egyéb tárgyakkal kapcsolni össze, pl. az" egyházi énekeket a vallástanitással, a világi dalokat a történet-, alkotmánytan-, földrajzzal. Ily módon többször gyakoroltatnak
a gyermekek farasztás nélkül s az énekre szánt óra meg
van gazdálkodva és más tárgyra használható..
Midőn a felolvasottakban igyekeztem közölni nézeteimet és tapasztalataimat az énektanításra vonatkozólag
nem ringatom magamat azon hitben, hogy talan tisztelt kar.
társaim előtt egészen ismeretlen, uj dolgokat tártam föl; de
jutalmaz igenis az a tudat, hogy legalabb körünkben egy,
eddig egészen érintetlenül hagyott olyan tárgyra hívtam
föl a figyelmet, a melyet a haladó korral szintén szükséges előbbre vinni. Azt is jól tudom, hogy bő tárgyat
öleltem föl aránylag szűk keretben, melynél fogva munkámnak több tétele homalyosnak is tűnhetik föl. - Ha
véleményem nem egyezik meg mindenben kartársaiméval, akkor talán még hasznos eszmecserére s a tárgyra
nézve üdvössé válható vitatkozásra szolgáltathattam alkalmat. Ez utóbbi cél buzdított leginkább értekezésem
megírására.
Mészáros Já?ios,
ceglédi evang. tanitó.

TARCA.
Apró mizériák.
Mikor az előző években a „falusi tapasztalatok*
voltak napi renden e lap hasábjain, — jól emlékszem —
egyik cikket ilyen formán kezdettem: most tulajdonképen nem is azt akartam irni, a mit irok, hanem rájuk akartam teríteni a papokra a vizes lepedőt, a miért
hogy hivatalukat elhanyagolják, egyházaikban rendet
nem tartanak, a gondnokoktól minden héten számot nem
kérnek; ugy az esperes urakra is, a miért hogy cano-

nica visitatiókor meg nem examinálják a papokat számadásért, jegyző- és anyakönyvek hibás, hiányos és hanyag vezetéseért; hanem hát rácsuszszant a pennám akkor arra, a mihez szokva volt, s mindeddig abbamaradt
részemről a dolog ; csak egyszer próbáltam olyaténkép
hányni a borsót a falra, miszerint batorkodtam kegyes
óhajtásomnak kifejezést adni, hogy minő szép lenne az,
ha a tractuális jegyzőkönyvekben ez lenne az utolsó
pont évről évre : az egyházak számadasai kifogástala
noknak talaltatván, vagy itt ez, ott ama hiba talaltatvan
stb. stb.
Hanem a vizes lepedő ráteritését elvégezte az én
kegyes főpásztorom, a dunamelléki püspök ur, midőn
az 1877-iki tavaszi közgyűlésen ugyancsak gyüjté az
eleven szenet az alckori esperesi kar fejére, püspöki jelentése felolvasásakor (nem az Írásból, hanem csak úgy
könyvnélkül, extempore, de mindenesetre biztos tudomása szerint), a miért hogy visitationalis kötelességeikben kellő buzgósággal és szigorúsággal nem járnák el, az anyakönyvekre semmi gondjuk, a gyülekezet
erkölcsi életére kellő figyelmet nem fordítanak, a papokat, gondnokokat nem vonják számadásra, a takarékmagtárakra nem ügyelnek, a jegyzőkönyveket nem
küldik íel rendén és idején stb., és még mennyi stb. 1
Ott voltam, hallottam mind egy szóig.
Az illetők fiúi önmegadással fogadtak az atyai
dorgálást, csak egy igyekezett szólani; de ennek is fülébe súgták: hagyd el, édes atyamfia , az öreg atya
nem examinal senkit méltatlanul.
Ekkor aztán egész terjedelemben meghozattak a
visitationális kérdő pontok, s azóta ezek szerint történik
a visitatió, milyen eredménynyel ? arra megfelel a tractualis jegyzőkönyvben levő esperesi jelentés.
Például : 2. pont. Az anyakönyvek mindenütt
szabályszerűen vezettetnek stb.
És én egy árva krajcárra felteszem férfiúi szavamat, hogy ez nem úgy van. Nálunk a visitatió meg sem
nézi azokat, sőt rajtam történt meg az eset, hogy megfogtam a visitatió jegyzőjének tollát, s nem engedém
addig beírni a feleletet, míg végig nem nézettem vele
anyakönyveimet; ekkor aztán jól megpirongatott, hogy
miért töltetem vele Mába az időt, mikor úgyis rendben van
minden.
Ez az oka, hogy nagykiterjedésű egyházmegyénkben nem hiszem, hogy volna tiz, egyformán és szabályszerűen vezetett anyakönyv. Láttam igen sokat s elmondom, hogy mit láttam.
Egyik vezeti még most is az 1828-iki minta szerint, a másik előtt az 1853-iki Bach-rninta az egyedül
hiteles; egyik- hozatja a nyomtatványt Pécsről, a másik
Hornyánszkytól, a harmadik ismét Kecskemétről, és ezek
mind lényegesen különböznek egymástól.
Egyik vonaloz veres és kék irónnaj, (anyakönyvbe!.)
az atyának is meg az anyának is külön rovatot, másik
„a megkereszteltnek neve* cimü rovatba beirja a
családi nevet is, így : Kis József vagy Nagy Mária,

tuk, hogy a katecheticai tanitás sikerére nézve első, nélkülözhetetlen és elhatározó lépés a tananyag kiválasztása,
vagyis, hogy melyek azon vallás-erkölcsi tantárgyak,
amiket a gyermekkel közölni jónak látunk ? E feladvány
megfejtése körül próbál szerencsét a következő 2-ik fejezet, melynek i-ső §-sa szól a katecheticai oktatás tárgyáról általában (13. §.) ; a 2-ik a katecheticai oktatás
tárgyának köréről (14. §.) ; a 3-ik pedig a katecheticai
oktatás tárgyáról különösen (15 §.).
Igen lényeges kifogásaim vannak az egész fejezet
ellen. Nemcsak azért, mert a mély lélektani ismeretet,
alapos paedagogiaí tapasztalatot igénylő kérdés úgyszólván csak néhány vonással van érintve, s szerző
a különböző elvii és meggyőződésű harcosok csatározásait egészen figyelmen kivül hagyja; hanem azért is,
mert a figyelmes olvasó előtt legelső pillanatra kiderül,
hogy szerzőnek ide vonatkozólag határozottan kiforrott
elvei nincsenek. Természetes aztán, hog)' ilyen határozatlanságban a bajból való kibontakozásra más utat és
módot nem talál, mint azt, hogy a frázisokat veszi elő.
„A katecheticai oktatás tárgya — mondja ő — a
keresztyén tananyag, mely minden más tananyagtól,
még a szokásos vallástanítás tananyagától is különbözik (?) s melynek forrásai a szentírás és az egyházi élet.
Minden más tudás és tapasztalat, minden más lét és
élet, csak előzményül, függelékül, csatolmányul és szemléltetésül szolgál, de nem szolgáltat tulajdonképeni anyagot.* Nem tagadom én azt, hogy a katecheticai oktatás
tárgya a keresztyén tananyag köréből való; de hát az
a keresztyén tananyag oly roppant mező, hogy ha arról
csak általánosságban beszélünk, a katechetica tárgyának
egyedül őt megillető szabatos és világos meghatározására nézve egyáltalában semmit sem mondunk. Aztán
kérdem, mit ért szerző a maga részéről az alatt a
,szokásos vallástanítás* alatt, melynek tananyaga különbözik a katechetica tananyagától, s mit akar kifejezni azzal a »minden más tudás és tapasztalással, * mely
tananyagot nem szolgáltat ugyan, de előzményül, csatolmányul, függelékül és szemléltetésül szolgál a katechetica tárgyánál ? Kötekedni, kákán is csomót keresni
nem célom ; elhiszem, hogy azt akarja mondani, amit
Kolos Dániel ugy fejez ki, »hogy a katechetica tárgyának az igaz Krisztianizmus humanizáló szellemétől kell
áthatva lennie,* (Lásd K. D. Katech. 32. lap) s így annak köréből ki van zárva a természeti vallással való
foglalkozás és az úgynevezett dogmatico-philosophiai
speculatio. Az irónak azonban legelső kötelessége a
határozott és korrekt beszéd, s minthogy az a logika
nagyon furfangos egy tudomány, az olyan beszédből,
mint szerzőé, azt is ki tudja magyarázni, hogy miután a katechetica is szokásos vallástanítás: ergo, anKatechetica
vagyis vallástanitástan, kézi könyvül a nak tananyaga különbözik a saját maga tananyagától.
prot. hittanhallgatók számára. Irta Hörk József, eperjesi
Május eveniat malum! Belejött a botlásba, hát
theol. r. tanár. Budapest, Franklin-társulat. Ára 60 kr.
folytatja tovább. Mintha érezte volna, hogy roszul ma-(Folytatás.)
gyarázott, valamit nem jól mondott: az imént jelzett
Tankönyvünk felosztásánál azon elvet hangsúlyoz- dolgokat újra kezdi megint. , A katecheticai oktatás

másik ismét ilyen neveket ír ebbe a rovatba: Jancsi,
Józsi, Juli, Dani, Zsuzsi, amint t. i. a bába mondja, sőt a
keresztelési actusnál is Józsit vagy Julit keresztel; az
egyik calligraficus manupropriával pingálja be nevét az
anyakönyv illető rovatába, a másik a becsületes neve
helyett azt írja oda, hogy : detto ; az egyik a ,halálozás napja4 cimii rovatba még azt is oda irja, hogy éjjel
vagy nappal, éjfél előtt vagy után és hány órakor s perckor történt a kimúlás, a másik péld. a meghalt házassági
vagy Özvegységi állapotáról mitsem akar tudni ; az
egyik a kettősöket is egy szám alá vezeti, a másik a
meghalt gyereknek elébb beirja az apját, azután az
anyját, utoljára a gyereket is — ha épen el nem felejti.
De hát én istenem, mennyi ily apró mizériát tudnék én még elszámlálni, annak a nagyfontosságú könyvnek a vezetésénél, a melyről a mi kegyes főatyánk azt
mondá a fent említett dorgatóriumkor, hogy az a család
életének, becsületének, vagyonának, nemcsak, hanem a társadalomnak is alapokmánya.
A világi hatóság mai időben ezekkel a csekélységekkel (?) nem törődik, neki csak ingyen munka kell a
papoktól. Az anyakönyveknek utána sem néznek, holott
— régi usus szerint — a szolgabiráknak ez kötelességük volna ; én legalább igen jól emlékszem gyermekkoromból, hogy édes apám egykor eme kérdésemre :
miért volt itt a szolgabíró bácsi ? azt felelte : anyakönyveket megnézni volt itt, fiam.
Már most, ha ezen életbevágó, fontos okmányokat
az országos hatóság így elhanyagolja : nekünk elhanyagolnunk nem szabad, ha egyébért nem, csak azért se,
mert a mi kezünkre bízatott.
Ámde ezt papjaink közül igen sokan csak olyan
sine curának tekintik, még csak beszélgetés tárgyául se
tartjak érdemesnek. Lelkészi értekezleten például beszélünk mindenről, még azt is megvitatjuk, hogy a hétköznapi istenitiszteletet el kell törölni, vagy mindenesetre
redukálni; de a családi és társadalmi élet alapokmányának hű, pontos, szabályszerű vezetése, ah ! az már
csak olyan szőrszálhasogató embereknek való, mint azok
a s Protestáns Pap* szerkesztői, a kik még a kákán is
csomót — nem keresnek, hanem kötnek.
Tudtommal a tiszántúli egyházkerület cselekedett
leghelyesebben, midőn kiadta a saját névjegyével nyomott
anyakönyvi mintákat, melyekhez aztán minden papnak
szigorú kötelessége ragaszkodni. Kövesse a Tiszántúl
példáját a többi egyházkerület is.
Vigil.

KÖNYVISMERTETÉS.

tárgya— úgymond— nem vétethetik, sem csupán a tan,
sem csupán a történet köréből, így nem lehet az kizárólag erkölcsi vagy hittani természetű, Jézus tana vagy
a Jézusról szóló tan; hanem, mint általaban az igehirdetésnél, Krisztust kell hirdetni egészben, kapcsolatban
az előzményekkel és megjelenésének, működésének következményeivel. A tárgy tehát nem csupán a keresztyén
vallási tárgy, hanem a bibliai és pedig nemcsak bibliai,
hanem egyházi természetű is.®
íme, szerző alig néhány sorral feljebb ritkított betűkkel hangsúlyozta, hogy a katecheticai oktatás tárgya,
a keresztyén tananyag, melynek kútforrásai a szentírás
és az egyházi élet; most meg már arra az eredményre
jut. hogy, mert a katecheticai oktatásnál is a názárethi
Jézust kell hirdetni egészben : a tárgy nem csupán keresztyén vallási tárgy, hanem bibliai és pedig nemcsak
bibliai, hanem egyházi természetű is.
A katecheticai tanítás tárgyáról szóló 15. §-ban
nevezi meg szerző azon tantárgyakat, melyeket a gyermeknek tanítani szükséges, hasznos és célszerű s ezek,
nézete szerint : a szentírás, egyháztan és egyháztörténelem. Szóljunk mindenikről röviden.
Legelső helyen all a biblia. Mi a magunk részéről
is egy gazdag kincsbányának tekintjük azt a könyvek
könyvét, melynek belbecse és paedagogiai jelentősége
elvitázhatatlan, s nem tudjuk eléggé kárhoztatni azok
nézetét, akik a vallástanítás köréből, mint penészes és
elavult okmányt ki akarják küszöbölni. Bármily tisztelettel és kegyelettel viseltessünk is azonban a biblia iránt,
annak tanítására nézve nem érthetünk egyet a szerző
felfogásával. O ugyanis a szentírásból iskolai használatra
szerkesztett kivonatot, úgynevezett , iskolai bibliát* (Schulbibel, Kinderbibel) akar a gyermeknek adni, mely a
maga compendiosus alakjában is (az egyes darabok közötti közvetités folytán) a kijelentés lényegének összefüggő képét nyújtja. Határozottan céltévesztett lépés,
azon a régi sötét uton való megmaradás, amelyről letérni
paedagogiai követelmény. A feladat az, hogy a gyermek
lelkében a vallási és erkölcsi eszmék szikráját meggyújtsuk, „konkrét példákban, életteljes alakokban, megragadó
történetekben és költeményekben a bűn rútságát és az
erény szépségét, a jónak áldását és a gonosznak átkát,
a mennyei atya nagyságai, dicsőségét, kegyelmét és
szeretetét szemléltessük* ; ennélfogva a legjózanabb kívánalomnak tartom azt, mely a gyermek vallás-erkölcsi
nevelésénél első közlendő tantárgynak, a bibliai történeteket és ezeknek folytatását, az egyháztörténetet tekinti.
Tanítanunk kell tehát a bibliát, de teljességgel nem a
„revelatio tanát,* s az egyes bibliai darabok közül, —
tekintet nélkül a kijelentés lényegének Összefüggő képére — csak azt fogjuk előadni, mely a keblet megindítja, a szivet nemesíti, az akaratot a szépre és jóra
felbuzdítja, elegendő figyelmet fordítván ugy az ó-, mint
az újszövetség gyöngyeire. Tanítanunk kell továbbá
az egyháztörténetet is, csakhogy itt megint nem az a
cél, hogy , doktor theologiae professorokat* növeljünk

! s a keresztyén egyház 19 százados, küzdelemteljes pályáját, most könyhullatva, majd örvendezve végig kisérjük, hanem igenis az, „hogy a kimagaslóbb alakok vonzó
jellemzése által vallás- és egyházszeretetet költsünk fel, jellemeket fejtsünk.* (Prot. egyh. és isk. lap, 1875. évf. 49.
sz.) A dolog kiszínezésére nézve ez a külömbség az én
igénytelenségem és szerző álláspontja között.
Egy további kérdés : képezheti-e még más tantárgy
is a katecheticai oktatás tananyagát ? s ha igen : melyik az ?
Miután a katecheticai oktatás specificus egyházi,
hitfelekezeti jelleggel is bir, s minden egyháznak vannak
bizonyos elfogadott vallásos és erkölcsi elvei, amelyeket
hisz és vall, rendező és szabályozó törvényei, melyek a
tagok jogait és kötelességeit megszabják : a katecheticai
oktatas második lényeges részét az u. n. káté, mint az
egyház „hitelvi codexe*, és ennek kiegészítő része,
az egyházalkotmánytan tanítása képezi. Úgyde nem jövünk-e itt következetlenségbe önmagunkkal ? A valláserkölcsi érzelmek felköltését prédikáltuk és íme, Lázár
hulláját is fel akarjuk támasztani, amely immár bűzhödt
és rothadásnak indult. Tekintetbe veszem a komoly érvelést ; elismerem, hogy a dédapáink által alkotott káték Ízlése és felfogása sok tekintetben elüt a mai jobb
meggyőződéstől. Van azonban nekünk egy igen nagy
áldásunk ; ez a lelkiismereti szabadság, amit tisztel és
becsül a katechetica is. Meg van engedve, hogy a netaláni hianyokat helyreigazítsuk, a gyermek értelmi
körét meghaladó tantételeket ne kínozzuk ; de azon elveket és eszméket, amelyeket az egyház magáéinak ismer, a leendő egyháztagnak is kell és szükséges tudni.
Miért ne taníthatnánk tehát a kátékat, hiszen csak a
ruha az, ami elavult, az igazságot pedig nem emésztheti
meg sem a rozsda, sem a moly.
Végezetre azon elvből és meggyőződésből indulva
ki, hogy prot. egyházunk nemcsak a most vallott elveket igazolja a szentírásból, hanem magát a szentírást
tartja azon alapnak, a melyen épült, halad és tovább
fejlődik : a katecheticai nevelés 3-ik tantárgyát a szentirás-magyarázat képezi, ami alatt természetesen nem
valami nagyszabású exegezist kell értenünk, hanem
igenis a történetek és a káté bibliai helyeinek a gyermeki értelemhez alkalmazott megvilágítását. Igy a katecheticai tanítás, miként Hörk képletben nagyon
szépen kiíejezi, egy valóságos kör, mindig sűrűsödő sugarakkal; kiindul a bibliából, visszatér a bibliahoz.
Bármily tapintattal és fáradsággal kiválasztottuk
is azonban a szükséges tananyagot, magában véve még
ez csak egy chaotikus tömeg, melyből célszerűen berendezett épületet kell construálni, ahol minden egyes
alkatrésznek megvan az őt megillető jogos helye. Epen
ezzel foglalkozik már a Hörk katecheticájanak 3-ik,
vagyis a berendezésről szóló része, még pedig, előre is
kimondhatjuk, nagyon kurtán, mintha e résznek nem
is volna elég jelentősége ; igen sok dolgot vagy elhallgat, vagy pedig a módszertani részbe csempész át.
Legelsőben is a katecheticai tanitás fokozatait kü64

meréssel nyilatkozott; az egyházak semmi fizetni valójukkal hatralékban nem maradtak, sőt több helyütt nevezetes alapítványokkal és tetemes összegű adományokkal
tanúsították az egyes hívek hitbuzgalmukat, így p. o.
Késmárkon, a hol főképen a serfőzőtársaság nagylelkű
adománya folytán, melyet az a következő évekre is kilátásba helyezett, toronyépítés és a már felépült templom
berendezése költségeinek fedezésére több mint 2000 forint
gyűlt össze ez évben; továbbá Lőcsén, a hol egy
özvegy nő 11,100 frtot hagyományozott az egyháznak
stb. stb.
A mi az esperesi jelentésnek egyes hivatalnokokra
vonatkozó részét illeti, abból csak a legfőbbet említjük,
t. i. hogy az eperjesi egyháznak sikerült a hitbuzgóságáról, áldozatkészségéről, a collég, felügyelői hivata
Iában szerzett érdemeiről és a sáros-zempléni esp. felügyelői hivatalában való tapintatos és buzgó eljárásáról
messzeföldön ismeretes Jelenik Almássy István urat, felügyelőjeíil megnyernie, a ki hivataloskodasát azzal kezdette, hogy 100 frtnyi alapítványt tett az említett egyház iskolája javára. A nevezett uj felügyelő magát bemutatván, lelkes éljenekkel fogadtatott.
Az esperes úr jelentését, valamint a számvizsgálóbizottságét, nemkülönben a gyám intézeti számadásokat,
a gyűlés örvendetes tudomásúl vette s a főesperes úrnak
a pénztár hű kezeléseért s a gyámintézeti pénztárnoknak buzgalmáért köszönetet szavazott, egyszersmind feloldozta nevezetteket az 1879 ik évre a felelősség terhe alól.
A Malatinszky Ferenc-alapitvány kamatai (24 frt.)
az
egyetlenfolyamodónak,
egy tanitó özvegyének kiadattak.
(Vége következik.)
A plavnicai egyház jelentése örvendetes tudomásul
Szabó Imre.
vétetett. Nagy örömmel hallotta a gyűlés főképen azt, hogy
ez egyház, volt és ielenlegi felügyelője áldozatkész buzgósága folytán a felvirágzás utján halad.
B E L F Ö L D .
A gyámintézeti ügyek tárgyalásánál felhívattak az
egyházak elöljárói, hogy buzdítsák híveik körében a
A VI. szab. kir. városi ev. esperesség gyűlése. nőket, az eperjesi példa utánzására, a hol is egy
„gyámintézeti leány-egyletműködik,
nagy aldásara minTudván, mennyire túl van halmozva ezen lap közlendőkkel, csak röviden akarom ezen érdekes gyűlés lefolyá- den segélyre szorúlt nemes ügynek. Az egyet, gyámintézeti nagy szeretetdijra . (400 frt.) az iskolát épitő
sát leírni.
Megye
leányegyház ajanltatott.
Összegyülekezvén az esperességbeli egyházak képEsperességi gyámintézeti segélyben, 10—10 írtjával
viselői, legelőbb is Sztehlo János főesperes űrnal tisztelegtek, hogy azután vele együtt, Brósz Jónát esp. felügyelő Zágráb, Újvidék, a kassai tót egyház, Benyék, Berki, a
urat üdvözölhessék. Majd bevonulván az eperjesi ev. col- k.-szebeni tót egyház; 16—16 frtjával Lukavica és Megye
legium könyvtári nagytermébe, mely egyszersmind disz- részesültek.
Szóba kerülvén a pozsonyi theol. akadémia ügye,
termül is szolgai, Nóvák Mihály eperjesi lelkész buzgó
imája utan a felügyelő úr rövid, velős szavakkal ecsetel- mivel a pozsonyi egyh. uj feltételei folytán a régi alaptól
te a gyűlés teendőit,azután megnyitottnak nyilvánította eltávozott és ennek következtében egy akadémianak nevezhető intézet létre nem jöhet, az esperesség magáéva
a gyűlést.
Ekkor a főesperes úr olvasta föl évi jelentését, tette a hegyaljai esperesség azon szépen indokolt hatámely sok örvendetes eseményről értesité a gyűlést, me- rozati javaslatát, miszerint a theol. akadémia ügye véteslyek közül legyen elég itt csak azt kiemelnünk, hogy az sék le a napirendről, az egyetem azonban felkéressék,
esperesség egyházaiban mindenek ékesen és jó rendben hogy alapgyüjtés stb. utján tegye lehetővé legalabb a
vannak ; a kassai szláv egyház is teljesen rendbe hozta közel jövőben egy ilyen intézet felállítását.
A protestáns árvaház partolása és a nőnevelés
mar elemi' iskoláját, mert az ott alkalmazott okleveles
tanitó feltüntetett sikere felett a tanfelügyelő úr is elis- I ügyének buzgó felkarolása az egyes egyházak és egylönbözteti meg (i 6. §.): i-ső az elemi vallásoktatás (i-ső
és 2-ik oszt.), a melynek feladata a tanítás alapjainak
lerakása; 2-ik a katechu nenusok foka (3., 4., 5., 6-ik
oszt.), ahol a tárgy már bővebb és részletesebb tárgyalás
alá kerül; 3-ik a confirmándusok foka, vagyis az egységes rendszerbe foglalt anyagnak lehető kimerítő felölelése és a hitéletnek a maga egészében való feltüntetése által a confirmatióra való előkészítés; végre 4-ik
az ismétlések foka az életben, legény- és leány-egyletek
alapítása. Saját szerény körii és igénytelen tanulmányaink
alapjan a katecheticai tankörnek e négy fokozatra való
felosztását olyannak találjuk, amely míg egyrészről az
egészet teljesen fel nem öleli, másrészről bizonyos tekintetben túl is haladja. Mondottuk volt annak idejében,
hogy a gyakorlati theologia minden ágának fel akarván
tartani az ő foglalkozni valóját, a katecheticai növelést
a confirmatióval bevégzettnek véljük; így a negyedik
fokozatot ide tartozónak nem ismerjük el. Miután pedig
a vallás e nyomorult földi életnek olyan útitársa, mely
örömünkben és bánatunkban, jó és balsorsunkban nemtő
gyanánt virraszt felettünk : elengedhetetlen szükség, hogy
annak szikrája már a családi élet tűzhelyénél fölpattanjon. Mi tehát a katecheticai tevékenységet a családi
nevelésre is kiterjesztjük s a magunk részéről 3 tankört
veszünk fel, u. m: i-ső a házi- vagy családi nevelés;
2-ik az iskolai vallás-erkölcsi nevelés; 3-ik a cónfirmatiói
vallás-erkölcsi nevelés. Mind a három tankörnek megvan a maga feladata és kitűzött célja, melyre azonban
ezúttal térkimélés okából nem terjeszkedünk ki.

házi elöljárók s a küldöttek utján a kerület és az egyetem figyelmébe ajanltatott.
Az 1880. aug. n-kén Dobsinán tartandó kerületi
gyűlésre a követek kiküldetvén s a jegyzőkönyv hitelesítésére a tagok megválasztatván, a gyűlés befejeztetett.
Megjegyzendő, hogy a magy. ag. hitv. ev. egyet,
gyiilés kérvénye az országgyűléshez a gymn. törv. javaslat ellen, miután tárgytalanná vált, nem tárgyaltatott,
hanem csak egyszerűen tudomásul vétetett.
A gyűlést ősi magyar szokás szerint kedélyes közebéd követte.
Hörk József,
az esp. egyik jegyzője.

Ezen közgyűlésről Strauch Béla esperességi jegyző
ur is szives volt bennünket tudósítani. Az ő tudósítása
akkor érkezvén, a mikor már egy másik munkatársunké
ki volt szedve s amikor lapunk mar össze volt állítva,
természetesen azt egész terjedelmében nem közölhetjük.
A Hörk ur tudósításának azonban mintegy kiegészítéséül adjuk abból a következőket: Az esperesi jelentésből Strauch ur kiemeli azon érdekes két adatot is, hogy
Lőcsén néhai Koller Lajosné 11.100 frtot ingatlanokban
s Kis-Szebenben Marschalkó Dániel, nejével közösen,
1100 frtot készpénzben és egy 250 frt. értékű szántó- •
földet egyházaiknak hagyományoztak. Az egyetemes
gyámintézetre az esperesség kebelében, dacára az ínséges időknek, 599 frt. 37 kr. gyűlt össze. A gyűlés tanacskozmányának főtárgyat a Pozsonyban felallítani szándékolt theologiai akadémia kérdése képezte. Erre vonatkozólag a következő határozat hozatott: Az esperesség
a theologiai akadémia felállításának szükségességét régóta mélyen érzi és azon óhajtást taplalja, hogy az az
ország központjában, Budapesten állittassék fel; de eltekintve attól, hogy felállítása Pozsonyban több oknál
fogva nemcsak hogy nem kívánatos, de sőt összegyházunk szabadelvű és hazafias szellemben vitt fejlődését
és érdekeit egyenesen veszélyeztető : az esperesség különösen azért kívánja az egész kérdést napirendről levétetni, mert az egész nagyhorderejű ügyet, melynek
valósítását már 12 évvel azelőtt az összegyház oly nagy
bűzgósággal kezdeményezte, épen a pozsonyi egyház
szükkeblüsége oda törpítette, hogy, ha netalán a vele
kötendő, javaslatba hozott szerződés alapjan az akadémia
ott felállíttatnék, azon esetre Pozsonynak egy, legnagyobbrészt az összegyház áldozatán felépített, berendezett és fentartott — - nem akadémiaja, — hanem olyan
hittanintézete volna, a milyen eddigelé is az országban
három van. A gyűlést követő lakoman az utolsó pohárköszöntéskor Strauch Béla, kalapját körülhordozván, a
Leopoldinum javára 24 frt. 65 krt gyűjtött össze, mely
összegből 6 frt. a budapesti prot. árvaházat illeti.

Jelentés a szegedi ref. egyházról.
Szeged városa, melyet az ismert katasztrófa pusztává tett, nem adatott át az enyészetnek, hanem kimondatott, hogy e történeti nevezetességű, ős rtiagyar város
újból fölépíttessék. Reményleni is lehet, hogy a mar
megkezdett újból való alkotas nagyszerű művelete folytán,
isten segélyével nem sok idő múlva még díszesebben
fog romjaiból kiemelkedni, s ha nem is világváros, de
bizonyára a magyar alföldnek dísze és koronája leend.
Az építkezéseket még csak egy évvel ezelőtt kezdték
meg s már is nagyszerű paloták emelkednek, sőt földmivelő polgárok ís díszes emeletes házakkal kezdik már
szegélyezni a puszta utcasorokat. Az állam is nemsokára
megkezdendi nagyszerű építkezéseit. Katonai-, honvédtiszti laktanyak, fegyház, posta- és távirdaépület, törvényszéki palota, tiszai vashíd, tiszai rakpart stb. fogjak
jelezni a reconstructió nagy munkáját. Mozgásban van
az egész város s hangya szorgalommal siet mindenki
puszta háztelkén hajlékot emelni.
Hát a két protestáns egyház ? Ott kesereg még
mindig romjai fölött. Körötte mindenütt uj élet, a föltámadás látható. Mikor fog elhangzani e szegény Lázár
fölött a jézusi szeretet hangja: »Kelj föl!®
Igen, a szegedi ref. egyház is élni kiván s óhajt
fölkelni síri ágyából ; de a szegény Lázárt csak mentő
karok emelhetik föl s adhatják vissza az életnek. A szeretet és részvét keze leemelte ugyan mar róla a gyász lepelt; de gyöngesége érzetében labra állani még megkísérlem sem bátorkodik.
E nagy jövendőre hivatott kisded egyház tudja,
hogy jelenleg a város átalakítása alkalmából neki is a
jövő kornak kell utat készíteni. Erre van utalva mar
azon kedvező körülmény által ís, hogy templomhelye
nyílt téren, díszes helyen van kijelölve, hol csakis az
építkezési szabályok szerint emelheti föl az ur hajlékát.
A most még csak 5—600 lelket számláló, anyagilag
gyönge, de hitben erős kisded egyház, mint kezdő időszakaban, félreeső helyen 'ideiglenesen ismét berendezhetné magat. Azonban a fenérintett körülményen kivűl
körültekintő figyelme előre néz s elérkezettnek latja az
időt arra, hogy kezdetleges helyzetéből kilepve, tekintélyes állást foglaljon el, s ref. anyaszentegyházunknak
olyan őrállomásává szervezkedjék, mely missiói hivatásának földrajzi fekvésénél fogva messze vidéken megfelelhessen. Ily szempontból a szegedi ref. egyh. ügye az
egyetemes protest. egyh. ügye levén, az egyetemes támogatásra méltán számithat. Ez egyház a jövőért küzd, a
jövőért fárad, a jövőnek alapjat kívánja lerakni; tehát
a szent ügy érdekében bizalommal fordulhat kérő szavával a protestáns szellemi szabadságot drága kincsként
őrző s azért ma is áldozni kész buzgó hitrokonokhoz.
Hiszen, ha már a magasztos elvért, a szellemi szabadságért hevülni nem tudnánk, legjobb lenne letenni kezünkből a hitszabadság zászlaját, melyet dicső őseink vérrel
szenteltek föl,

Egyházunk részére, a város rendezése alkalmával,
templomhelyül a városháza és főpiac közelében, a belső
körút mellett, nyilt téren 500 • öl, mellette szintén
a körút mellett, paplak és iskola helyéül pedig 600 Q
ölnyi tér jelöltetett ki. Tehát a város központjában máinem ideiglenesen, de az épitkezési szabalyok szerint, Szeged igényeihez méltóan kell egyházunkat újból fölépíteni. Gyönge anyagi erőnk miatt azonban az ujjáalkotás nagy munkájáról jelenleg még csak is elvben
szólhatunk, de a tervezés s kivitel felől mindaddig nem
tanácskozhatunk, míg valamennyire biztosnak nem érezzük
magunkat arra nézve, hogy józan számítás szerint aggály
nélkül belemehetünk az építkezésbe.
Az épitkezési alaptőke mai napon így all:
Szegeden, az egyháztanács által kinevezett bízottság — nyitott könyvi számadása szerint — a helybeli
takarékpénztárakban időnkint eddig elhelyezett 4584 frt.
24 krt. A tiszántúli ref. főtiszt, egyházkerület kezelése
alatt elhelyezve van 4330 frt. 99 kr; a békés-banáti
ref. egyházmegye kezelése alatt elhelyezve van 3996 frt.
85 kr; összesen 12,912 frt. 8 kr. Ez összeg mar nem
kicsinylendő, tudva azt, hogy ez nagyobb részben lelkes
egyházkormányférfiaink s buzgó lelkipásztoraink által
hazai szegény protestáns hitrokonink filléreiből, kegyes
adományaiból gyűjtetett össze. Vajha romjaiból éledező
egyhazunk fontos ügye, fenkölt lelkű protestáns nagyjaink altal kellőleg fölkaroltatnék, hogy édes reményünket mielőbb valóság követhetné, hogy mielőbb letehetnők az alapkövet s fölépithetnők az urnák szent házát.
Lesújtott egyházunkat hitrokonink buzgalma vette
védelme ala, hogy megmentessék az enyészettől; azért
ennek jelenlegi helyzetét rövid vázlatban kötelességemnek tartottam köztudomásra hozni.
Varga Pál,
ref. lelkész.

A tekeházi egyház köréből.
Lapunk múlt évi 18-dik számaban a máramaros-ugocsai egyházmegye közgyűléséről egy tudósítás jelent meg,
melyben a többi közt emlités tétetik a tekeházi egyházról, „ahonnan a deputátió egy évben sem maradhat el,
annyira vérökben van már a lelkészeknek és a híveknek
a nyugtalanság*.
A tudósítás idézett passusa természetesen a jelenlegi tekeházi lelkészt, az öreg, 67 éves Nagy Menyhértet
is illeti. Ennélfogva Nagy Menyhért fia, Nagy Elek, kispaládi ref. lelkész — fiúi szeretetétől indíttatva — egy, hozzánk már hónapokkal ezelőtt beküldött terjedelmes cikkében védelmére kél atyjának. E védelemnek, tekintve
annak tiszteletreméltó indokát, szívesen helyet adnánk lapunkban, ha szerzője — épen mert a legnemesebb érzelmek sugalmazták a tollát — védelmében képes lenne megtartani azon korlátokat, a melyeket átlépve, a szenvedélyeket felkorbácsolná annyira, hogy ez által veszélyeztetné
saját felszólalásának sikerét. Eszünk ágában sincs ezért őt

megróni, sőt nagyon természetesnek találjuk, hogy ha
valaki abban a meggyőződésben van, hogy atyjat méltatlanul üldözik: szenvedélyét, atyjának képzelt vagy
valóságos ellenségeivel szemben mérsékelni nem képes.
De nekünk, ugy saját lapunk érdekében, melynek értékét személyeskedő polémiák bizony a legkevésbé sem
emelnék, valamint a nevezett lelkész és az ő édes atyja
érdekében, tartózkodnunk kell a szenvedélyek sorompóit
ugy a jelen esetben, mint bármikor felnyitnunk.
Miután azonban állítólag a mi lapunk ütött sebet
a Nagy Menyhért reputátióján : régi elvünkhöz s a konventionális -sajtószabályokhoz híven készségesen hozzájárulunk ama seb orvoslásahoz olyan formán, hogy Nagy
Eleknek hozzánk beküldött védő iratából közöljük a lényegeseket. Tesszük ezt természetesen azzal a tárgyilagossággal, mely egy bonyolódott és személyes vonatkozásoktól épen nem ment ügy tisztázásához okvetlenül megkívántatik.
A tekeházi egyházzal, mint ilyennel, Nagy Menyhért
lelkésznek — a védirat szerint — nincs és nem is volt
baja. Hanem amennyiben Tekeházán mégis zavarok voltak, ezt egyes nyugtalankodó egyháztagok idézték elő.
A zavar azzal kezdődött, hogy Nagy Menyhért
ellen panaszt emeltek, hogy a tekeházi ócska temetőben
egy terméketlen körtefát kényszerűségből — mivel a
tüzelő fája kifogyott — kivágatott. Ezen panasz folytán
a tractus őt a csepei egyházba áthelyezte ; de az egyházkerület a megyének e határozatát megsemmisítvén,
Nagy továbbra is Tekehazan maradt.
Meggyült azonban a baja itt a miatt, mert a dijlevél
szándékolt megc~onkitásaba sehogy sem akart belenyugodni. Midőn aztán e targyban az 1873. sept. 23-kán
Nagy-Szőllösön, majd 1874. april 8-kán Péterfalván tartott e. megyei gyűlésen panaszt tett, visszautasittatott
panaszával, hasonlóképen visszautasittatott a superinten
dentia által is felebbezése. Ekkor személyesen fölkereste
a püspököt, hogy meggyőzze őt követeléseinek jogos
volta felől. Hogy ez sikerült is neki, azt tanúsítja az,
hogy a püspök közbevetésével az egyházmegye uj vizsgálatot rendelt el s előbbi határozatával ellenkezőleg a
lelkész panaszának helyt adva, a következő határozatot
hozta:
„1. Az egyház által négy éven keresztül elmulasztott őszi szántás kárpótlása fejében évenkénti 3 köblös
föld s ennek háromszori megszántása, összesen 18 szántásnak, a lelkész által leengedett 2 frt ára szerint, kárpótlásul állapíttatik meg 36 frt, minek fizetésére az
egyház ezennel utasíttatik.
2. A régi cinterem feletti vitára vonatkozólag, a
mennyiben az 1857-iki összeírásban a felerésze foglaltatik csak a tanítói birtokok között, ennélfogva annak fele
a lelkész hasznalatába bocsáttatik.
4. A szénafizetés csonkulása iránti panaszra nézve
ifjú Kocsi János, amennyiben igazolva van, hogy régi
kaszálója van, tovabbra is szénafizetésre köteleztetik.
Ezzel egyidejűleg a presbyterium utasíttatik, hogy

esküjökhöz híven a belhivatalnokok fizetését lelkiismeretesen kivetni igyekezzenek.
5. Végül a legújabb temetőnek a lelkész általi
hasznalatba vétele tudomásul vétetik, azon kijelentéssel,
hogy a múltra nézve az egyház jóhiszemű birtoklására
vonatkozólag, a lelkész kártalanítást nem követelhet.
Kiadta Bikki Ferenc, egyh. m. főjegyző/
Ezen egyházmegyei hatarozat közlése után azt kérdi
Nagy Elek, hogy váljon „nyughatatlanság "-e a lelkész részéről, ha panaszt tesz a miatt, hogy a dijlevél ellenére
— néhány bujtogató izgatására — nem akarnak neki
szantani őszi vetés ala s nem is szantanak négy éven
keresztül; ha 12 köblös föld búzatermésének kárpótlásául csak azt a nevetségig csekély 36 frtot követeli; ha
nem engedi meg, hogy a presbyterium megfossza papját az őt megillető földektől ?
Az egyházmegye ama hatarozata sem hozta azonban meg a kivant békességet. A tekehazi egyház az e.
megyének Salánkon 1879. april 2-kan tartott gyűléséhez
egy folyamodványt nyújtott be, amelyben azt kéri, „hogy
az egyházmegye altal a lelkész részére itélt cinterem
hasznalata annyival is inkább adassék vissza a tanítónak,
mert ennek jövedelme ez altal csökkent, míg a lelkészé
az uj fizetéslevél által nagyobbodott, továbbá, hogy az
elmaradt szántásért terhökre megállapított s a lelkészt
illető 36 frt. fizetésének terhe alól mentessenek föl, minthogy a nem szántott föld tagositott szaporulat s a
khartaban nem foglaltatik." Erre az egyh. megye a következő hatarozatot hozta: „Tekintve egyfelől azt, hogy
ezen kérdésekben mar határozott s így egyoldalulag azt
meg nem másíthatja; tekintve másfelől azt, hogy a kérelmek méltányosságra alapitvak: megkéri és megbízza
esperes urat, hogy ismert tapintatával hasson oda, hogy
a lelkész ugy a cinterem hasznalataról, mint a 36 frtról
mondjon le s így adja mar jelét egyszer ő is annak,
hogy a közte és egyháza között éveken at fenalló súrlódást megszüntetni kivanja s hogy előtte egyhazának
nyugalma nem egészen figyelme tárgyán kivül álló dolog."
A tekeházi egyház ezen Ítéletben sem nyugodott
meg, annyival kevésbé, mert az, alapjában és lényegileg
megegyezik a 76-ki Ítélettel. Az utóbbi Ítélet ellen tehát
az egyházkerülethez felebbezett, kérvén az egyházmegyének 1879. dec. 2-kan Huszton tartott gyűlését, hogy
ama felebbezést terjesztené fel az egyh. kerülethez. A
tractus azonban, „tekintve, hogy a felebbezés az egyházmegye által hozott oly határozat megváltoztatása érdekében történt, mely azelőtt három évvel hozatott s eként
jogerőre emelkedett," a kérelmet elutasítá.
Ezen a stádiumon áll jelenleg az a huza-vona,
mely a tekeházi egyház körében már évek óta dűl s
mely nem csuda, ha az öreg lelkészt és a fiát, ki atyja
meghurcoltatását összetett kezekkel kénytelen nézni,
vérig keseríti.
A megkeserített lelkész atyja iránti tiszteletének
és szeretetének védirata minden sorában kifejezést ád.

Ezen nemes érzelmektől vezéreltetve a következő bensőségteljes, meleg szavakkal fejezi be védiratát:
„Az a tekeházi lelkész, ki iskolai életében mindig kitűnő volt, a classicusokat mind jól értette, akit tanárai szerettek, seniorságra ugyancsak marasztottak, aki szigeti
káplánságáról távozván, mint Gr. Teleki udvari papja is
a legnagyobb kedvességben részesíttetett ; az a tekeházi lelkész, kit mint tivadari papot b. e. Br. Perényi
Zsigmond egy rögtönzött hazafias beszédeért nyilvánosan
a legnagyobb dicséretekkel halmazott el, a néhai püspök Balog Péter pedig egy év múlva is vissza akart rendelni Tivadarba, honnan ártatlanul üldözték el; az a tekeházi lelkész, ki egyházában, az előidézett súrlódások
dacara más vallásfelekezetiiek között is meg tudja tar| tani nyáját és a hétköznapi vagy vasárnapi istenitiszteletre még ellenségeit is szerencsés megnyerni, halott pedig
1
alig van, még a gyermekeket is beszámítva, hogy szónoklattal ne kellene temetnie ; az a tekeházi lelkész, ki egyházában adósságot fizettetett, harangot öntetett, tornyot,
ólat, kamarat építtetett, magtart alapított ; az a tekehazi
lelkész, ki egyházi szónoklataival még idegen helyen és
híres pappal szemközt is jól megállta mindig a helyét ;
az a tekeházi lelkész, ki mindennemű templomi beszédeit könyvnélkül szokta tartani; az a tekeházi lelkész,
a ki mindig maga végezte az istenitiszteletet s aki
helyett nem papoltak annyit, a hány esztendős pap ;
az a tekehazi lelkész, ki mindig tiszta, becsületes csaladi
életet élt, ki tekintélyes egyházi és világi férfiaknak, köztük a tiszántúli egyházkerület közkedvességü püspökének szeretetével és barátságaval dicsekedhetik, — inon
dom, az a tekeházi lelkész, kinek ily múltja és jelene
van, azért, hogy csak tekeházi lelkész, Ugocsának mindig csak díszére vált."
A fenebbiekben előadtuk Nagy Elek utan, az altala
idézett dokumentumok fölhasznalasával, a tekeházi egyház bajait. Mert az tény, hogy Tekeházan zavarok vannak. Hogy a zavarokat egyes nyughatatlan egyhaztagok idézték elő, s hogy a lelkész a maga részéről a
kellő határokig engedékeny és elnéző volt, csakhogy a
bajoknak véget vessen : ezt elhisszük, mert Nagy Elek állítja. De másrészről azon meggyőződésünknek is kifejezést kell adnunk, hogy a mi referensünk, aki a máramarosugocsai egyh. megye közgyűléséről tudósította lapunkat, a
tekeházi zavarok megemlítése által senkinek a személyét
sem akarta sérteni, hanem egyszerűen jelezni akart egy
tényt, ami az egyh. megyei közgyűlés asztalán megfordult. Tudósítása különben semmiesetre sem lett volna
teljes és kimerítő. És most a béke szelleme szállja meg
a tekeházi békétlenkedőket, hogy agg lelkészök, élte
alkonyán zavartalanul munkalkodhassék egyházának
jóléte körül.

K Ü L F Ö L D I EGYHÁZ ES I S K O L A .
-A.

p r ó s á g o

Ha XIII. Leo a klérus némely tagjaira hallgatna,
a római egyház különben is terjedelmes dogmája ismét
egy uj hitelvvel szaporodnék, t. i. a szűz mennybemenetelének dogmájával. A legenda szerint az angyalok testestül fölvitték a Megváltó anyját az égbe ; sőt a helyet
is megjelöli, hol az ég neki megnyílt. Eddig azonban
a mennybemenetel nem volt dogma; a kinek épen elég
vastag feje volt nem hinni, hát tehette ezt a nélkül,
hogy elkárhozott volna.
Ez így tovább nem tarthat. Vicence pap az Unit a
Gattolicában nagy hanggal követeli, hogy e legenda
emeltessék hitcikkelylyé.
Ha IX. Pius még megvolna, nem sokáig késnék
a dolog. A szeplőtlenség dogmájának szerzője nem ingadoznék kijelenteni, hogy a mennybemenetelt mindenki,
mindenhol és mindég hitte.
XIII. Leo valamivel csökönyösebbnek latszik; de
azért „k tve higyjünk a komának.*
*

Az ilyen hasonlatokat XIII. Leo félhivatalos lapjatói, az „Aurora*-tói tanultam, mely közelebb is a valdensis kápolnákról így nyilatkozik : Ezek az egyszerű
protestáns épületek ugy néznek ki Róma ragyogó épületei között, mintha szamárbőrt terítenének valami gyönyörű oltárra. Ezek az épületek a tévelyek és vétkek
raktárai stb.
*

Hogy pedig azokban a ragyogó épületekben hirdetett vallás mennyivel jobban megnemesíti a sziveket
s felvilágosítja a lelkeket, mint az egyszerű protestáns
kápolnák vallása, nagyon szépen illustrálja az az eset,
ami Ceriannában, egy kis olasz faluban történt, melynek
lakosai felboszankodva azon, hogy az arkangyalok és
védszentek nem oltalmazák meg olajfáikat az elfagyástól, a templomba rohantak s a feszületeket összelövöldözték.
Persze többeket elfogtak közülök , s most csak az
van hátra, hogy a szent-szék közülök legalább kettőtharmat felakasztasson — Isten dicsőségére.
*

Eszmetársulás folytan azt a pört is megemlítem,
a mi közelebb folyik antipodesünkön, Ausztráliában.
Egy nem rég elhunyt gazdag katholikus tőzsér az
-egyháznak 35.000 francot hagyott olyan föltétel alatt,
hogy az egyház szabadítsa ki lelkét a purgatoriumból.
A testamentom végrehajtója azonban a hagyományt
mindaddig nem akarja kifizetni, mig az egyház csalhatatlanul be nem bizonyítja, hogy a feltételt teljesítette,
azaz, hogy az elhunyt lelkét csakugyan kiszabadította
a puigatoriumból.

No hát ( nem dicsekedésből mondom) a protestáns
vallásban nevelkedett ember ilyen sarokba nem szorítja
egyházát. Testamentomában hagyományoz az isten-áldotta árvaháznak, valamely tanintézetnek, vagy épen
a felvilágosodást terjesztő egyháznak ; lelkét pedig bízza
a jó isten igazságára és irgalmasságára.
A Renaissance után
Iietesy Victor,
lelkész.

IRODALOM.
Mezőgazdasági vizműtan. A magyar tud. akadémia által a 3000 frtos Fáy-dijra érdemesített pályamű. Irta
Kvássay Jenő. 4-dik és 5-dik füzet. Budapest, 1880. Kiadja Ráth Mór. Ezen nagy terjedelmű munka három
önálló részből áll. Az i-ső rész a lecsapolást és öntözést,
a 2-dik a folyószabályozásokat, a 3-dik a vizjogot tárgyalja. Minden rész külön is megszerezhető. Az egész
mű előfizetési ára 8 frt. Az akadémiai bíráló bizottság
jelentése szerint Kvassay munkája „tartalmára, berendezésére és előadására nézve egyaránt kitűnő, absolut
becsű, európai színvonalon áll, irodalmuknak díszére válik és a kitűzött gyakorlati célnak egészen megfelel.*
Ráth Mór kiadásában megjelentek: 1880-ik évi országgyűlési törvénycikkek. 8-rét vagy 16-rét. Ara 1 frt
20'kr. — 1880: XXXVII. törvénycikk a magyar büntetőtörvénykönyvek életbeléptetéséről. Ára 30 kr. —
A kir. közjegyzőkre vonatkozó törvények (1874 : XXXV.
és 1880: LI. törvénycikkek) és szabályrendeletek. Ára
80 kr. — A m. kir. minisztérium rendeleteinek gyűjteménye 1880. évi folyam. Első füzet. Ára 50 kr.
Kortáblák a történet tanulásához, nemzetségi táblákkal. Tanodai és magánhasznalatra összeállította Bélay
Jenő. Budapest, 1880. Weiszmann testvérek könyvnyomdája. 8-r., 36 lap. Ára 50 kr. — Vámossy Mihálynak,
a budapesti ref. főgymnasium érdemes igazgató-tanárának terjedelmesebb „Időszaki vezérfonala* mellett, a
jelen munka hézagot pótol annyiban, amennyiben rövidségénél fogva a polgári iskolaban és a középtanoda alsó
osztályaiban használható. A kronológiai kézikönyvek szükségességének azonban nem fogadhatjuk el indokául azt,
amit szerző előszavában olvasunk, hogy t. i. „minden
esemény bizonyos idő keretében folyván le, tapasztalás szerint az esemény idejének elfeledésével rendesen eltűnik
az emlékezetből az is, ami a történet lényege.* A leg
több embernél ennek épen az ellenkezőjét tapasztalhatjuk, amennyiben a történet lényege marad meg emlékezetében s az évszámot felejti el. Aki a történeti eseményeket elfeledi, az nem sok hasznat veszi az eseményeket csak röviden jelző kronológiának, annak — mielőtt
a kronológiát hasznaihatná — rendszeres történeti kézikönyvre van szüksége.
Gyászlapok a magyar szabadságharc történetéből.
Összeállította Baross Mihály. Székesfehérvár. Ára 50 kr.

Ennek a kis füzetnek a lapjai csakugyan a szó
szoros értelmében gyászlapok, melyek vérfagyasztó
események keserű emlékeit költik fel az olvasó lelkében.
11 M. a nagyigmándi vértanúk emlékét eleveníti fel, részint saját tapasztalatai, részint maguk a vértanúk elbeszélése alapján. Az igmándi vértanúk voltak : László József, jelenleg a pápai főiskola érdemekben gazdag kurátora, azután Győrfi Ferenc tatai volt ref. iskolatanitó,
Fieba József banhidi volt plébános, Tóth Sándor oroszláni volt községi jegyző, Mansbarth Antal csákberényi
volt plébános és Szikszay János szintén csákberényi volt
ref. lelkész, Horváth Mihály mezőföldi esperes sógora.
A négy elsőt Susán tábornok a nagyigmandi paplak udvarán ötven botig vágatta, a két utóbbi ugyanott
főbelövetett. Szikszay és Mansbarth sorsara jutott —
mint tudjuk — Streith Miklós is, a hazafias boglári plébános, kinek utolsó perceit és kivégeztetését ugyané
füzetben K. M. irja le. Végre K. M. székesfehérvári kanonok érdekesen irja le a saját várfogságát is. Általában az egész füzetet mint érdekfeszítő olvasmányt ajánlhatjuk a közönség figyelmébe. A boszú érzetét, melyet
az események leírásának olvasása önkénytelenül fölébreszt keblünkben, igyekezzünk elnyomnia Krisztus urunkra
való visszaemlékezés altal, ki még legnagyobb ellenségeinek is meg tudott bocsájtani.
Rautmann Magyar Lexikonának 58. és 50. füzetei,
melyek közelébb megjelentek, Egiptom cimii cikkel kezdődnek s Eleusis cirnü cikkel végződnek. Mellékleteik :
a javított iránytűk és a királyi várkert-bazár Budán.
A Protestáns Pap most megjelent 10-dik füzetének tartalma a következő : Az istent emberitő és embert istenítő ember (sonette), Bényei Gábortól. Kis leányom
emlékére (költemény), Kálmán Dezsőtől. Helyzetünk vagy
a polgári házasság? Guggenbergertől. Aratási egyházi
beszéd, K. D.-től. Kik a boldogok Jézus szerint ? ifj.
Coquerelle után Feleki József. Szertartási beszédek,
Garzó Gyulától. Halotti tanitás idős özvegyasszony felett,
Zsigmond Sándortól. Biblia-magyarázat, ugyanattól. Confirmátió, Margócsy Kálmántól. Különfélék.
Utasítások a gymnasiumi tanítás tervéhez. Készi"
tette az orsz. közoktatási tanács. Kiadta a közokt. m.
kir. miniszter. 4-rét, 110 lap. Ezen utasítasokat lapunk
bezártakor a miniszter a következő sorok kíséretében
küldte be szerkesztőségünkhöz: „16179. szám. A gymnasiumi tanitás emelésére s különösen sikeres eredményének általánosabb biztosítására régtől fogva érezik a
tanártestületek az oly irányadó megállapodások szüksé
gét, melyek a tananyag kiszemélésére, valamint a követendő módszerre nézve alapúi szolgálhatnának és a
szaktanárok munkásságában némi egyöntetűséget és öszhangzást létesítenének. Ez okból készíttettem az „Utasításokat a gymnasiumi tanitás tervéhez." Van szerencsém azokból egy példányt a t. szerkesztőséggel szíves
tudomás végett közölni. Budapest, 1880. julius hó 29-én.
A miniszter meghagyásából Kárffy Titusz, miniszteri tanácsos." A nagyterjedelmű és nagyfontosságú munkálathoz

természetesen egyszeri bepillantás után nem szólhatunk;
hanem felhívjuk arra szakférfiaink figyelmét, s ezúttal
tartalmát fogjuk röviden közleni. Három részre oszlik
az. Az i-ső résznek, mely általános utasításokat tartalmaz, fejezetcímei a következők : A középiskolai tanulmányok kölcsönös egymásra vonatkoztatasa. Az egyes
tantárgyak tanítása. Az egyes tanulmányok terjedelme
Részletes tanterv szüksége. A tanszakok felosztása a
tanárok közt. Orabeosztás. Fegyelmi rendtartás. A tantárgyak methodikus kezelése. Emlézés. Ismétlések. Vizsgálatok és gyakorlatok. A tanév tudományos munkássága. — A 2-ik rész tartalma a gymnasiumi tanitas
terve, a 3-diké részletes utasítások.

K Ü L Ö N F É L É K .
* Személyi hirek. A nagysarlói fényes gyülekezet,
Juhász Pál, kis-sarói lelkészt, a barsi ref. egyházmegye
ifjabb nemzedékének egyik kiváló tagját s jeles szónokát, -— mint bennünket értesítenek — valódi lelkesedéssel papjául választá meg. — Demeter Mihály, a szászvárosi Kun-tanoda egyik volt köztanitója a szacsvai (haromszékmegyei) ref. egyház papjává választatott. — Weber Samu, jeles munkatársunk a magyarországi Kárpategylet másod elnökévé választatott. — Behe Mihály, debreceni ref. egyháztanácsost a debreceni egyházmegyében tanácsbiróvá választották.
* A budapesti ág. h. egyházközség egy kitűnően
indokolt, érvekben gazdag folyamodványt intézett Budapest főváros tanácsához, melyben kérelmezi az általa
fentartott iskolák részére eddig nyújtott 2100 frtnyi
városi segélyt 12.000 frtra felemelni. Első pillanatra talán ez a segélyfelemelés túlságos nagynak fog feltűnni,
de ha a folyamodványban előadott tényeket a tanács,
illetőleg a városi képviselőtestület figyelembe veszi : bizonyára oly jogosnak és méltányosnak fogja találni az
egyház kérelmét, hogy nem fogja azt visszautasítani.
Különösen figyelmökbe ajánlható az, hogy a nevezett
egyház iskoláit megszaporította; hogy más hitközségek
iskolái aránytalanul nagyobb segélyben részesülnek, pl.
a Duna balparti izraelita hitközség 4100 frtnyi segélyt
kap, dacára annak, hogy mindössze csak egy fiu- és
egy leány-népiskolát tart fen ; hogy, ha az egyház népiskoláit, melyekre jelenleg 15.000 frtot költ, bezárná:
a városnak kellene ezek helyébe uj iskolakat állítnia,
a mi a városnak 30—40 ezer frtjaba kerülne. Végül
mint igen nyomatékos érvet kell kiemelnünk azt, hogy
más hazai nagyobb városok aránytalanul nagyobb mérvű
gyámolításban részesítik a hitfelekezeti iskolákat fentartó egyházgyülekezeteket, mint a főváros. így pl. Sopron városa a 8000 lélekkel biró ev. gyülekezetnek 13
ezer frtot és a községi adónak 5 7 0 -át adja segélyképen,
tehát esik egy-egy lélekre mintegy 2 frt. ; Besztercebányán az 1900 lelket számláló ev. egyházgyülekezet 6

ezer frtnyi segélyt kap, tehát egy-egy lélekre esik több,
mint 3 frt; Modorban a 480 lélekből álló német ev. gyülekezet kap 855 frtnyi segélyt, tehát fejenkint szintén
2 frtot; a budapesti ev. egyház ellenben, mely 10 ezer
lélekből áll, 2100 frtnyi segélyt kap, egy-egy lélekre
tehát 21 krajcár esik. Reméljük, hogy ezen nyomós
érveknek meglesz a kivánt hatásuk és eredményük.
* Tanitóegyletek. A biharmegyei' ref. tanitóegylet
körösvölgyi köre jul. 14-én Mezőtelegden értekezletet
tartott, mely alkalommal nyilvános gyakorlati tanítást
tartottak Laca József a hosszmértékről, Aranyi Lázár
a melegség forrásáról és Fazekas Lajos a megyéről 5
Csóka György elnök pedig két neveléstani értekezést
olvasott fel. — A borsodi ref. tanitóegylet évi rendes
közgyűlését augusztus 18-kán fogja Miskolcon megtartani.
* Az aszódi ev. gymnasium érdekében alakult
húszas szövetségbe — mint Láng Adolf értesít bennünket — ujabban belépett Frenyó András, tápiószelei ev.
lelkész.
* A cseh tanítók kongresszusán, mely aug. 4-kén
nyilt meg Prágában, a következő indítványt terjesztették elő a bizottságnak: Minthogy a német nyelv nem
minden embernek nélkülözhetetlen, a népiskolának nem
feladata azt tanítani. Mindamellett a szülők határozott,
kívánatára a polgári iskolában és az öt osztályú város1
iskolában taníttathatik a német nyelv, de csak a negyedik
osztálytól kezdve. Ez az indítvány különösen figyelemreméltó annyiban, amennyiben az egy olyan nemzet tanítóitól ered, amely a németség közé a szó szoros értelmében
be van ékelve s amelynek ennélfogva, ha egyátalában
szüksége van a német nyelvre, mindenesetre nagyobb
szüksége van arra, mint nekünk, magyaroknak, kiket a
germán faj csak egyoldalról szorongat.
* A nők érettségi vizsgájára vonatkozó, mult számunkban megjelent közleményt illetőleg a legmegbízhatóbb forrásból értésünkre esett, hogy Róth József tanfelügyelő leányának az érettségi vizsga letehetésére az
engedélyt Cékus István tiszakerületi superintendens ur
adta meg. A kisasszony azonban időközben megbetegedvén, az engedélynek még eddig hasznát nem vehette
s a vizsgát nem tehette le.
* Iskolai értesítés. A sárospataki ref. főgymnasiumban a beállott 1880/8i-ik iskolai évben a javitó- és pótvizsgálatok a következő rendben tartatnak meg: Aug.
30. d. e. az I. és II. osztályban, d. u. a III. és IV.
osztalyban; aug. 31. d. e. az V. és VI. osztályban, d.
u. a VII. és VIII. osztályban. A ki a kitűzött időben
a javitó- és pót-vizsgálatra nem jelentkezik s elmaradását
hiteles bizonyitványnyal nem igazolja, a megvizsgáltatáshoz való jogát elveszti, s vizsgálat elől visszalépettnek tekintetik. Azon magántanulók, kiknek a vizsgálat
az iskolai törvények értelmében, szeptemberre engedélyezve van, szept. hó 1—5. napjain fognak vizsgálatot
állani. Ugyancsak szept. hó 1 — 5 napjain tartatnak meg
a fölvételi vizsgálatok is. Az I. gymn. osztályba csak
azon, rendes fölvételi vizsgálatot sikerrel kiállott gyermeFelelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : D l .

Ba,llag-i

kek vétetnek föl, kik a 9-ik évet betöltötték s 12 évesnél nem idősebbek. Az életkor keresztlevéllel, illetőleg
születési bizonyitványnyal igazolandó. Az akadémiában
a beiratások szeptember 1—6. napjain történnek. Sárospatak, 1880. aug. 2. Az igazgatóság.
* Gyászhír. Tokaji Nagy Gábor, ujlétai (biharmegyei) ref. lelkész jul. 1 5-én Toronyán jobb létre szenderült.
* Szerkesztői mondanivalók. Vághó János urnák
Pápán. A vitát okvetlenül be kellett zárnunk az önök
nyilatkozata után, melyben a vádakat mind egy szóig
maguk beismerik. Az ön szemrehányásai tehát velünk
szemben indokolatlanok; a törvényszegés emlegetése
pedig előttünk legalabb érthetetlen, annyival inkább,
mert ha törvényszegésről lehet szó, ugy azt — józan
felfogás szerint — nem az követi el, aki bebizonyítja
valakire a törvényszegést, hanem az, aki a törvényt
megsérti az által, hogy az egyházi számadások rendbehozatalát évről-évre halogatja. Ami pedig ama szerkesztői nyilatkozatot illeti, azt proprio motu tettük közé
s arra ép annyi befolyása volt Kis Gábornak, mint
Vághó urnák. Hogy Vághó ur hisz-e a mi szavunknak
vagy sem, az az ő privát dolga; de vagyunk bátrak figyelmeztetni, hogy a tisztesség elemi szabályai szerint tisztességes emberek egymás szavaiban nem szoktak kételkedni. Ám tegye ezt Vaghó ur ; de akkor aztán nemcsak azt bizonyítja be, hogy nincs tisztában a sajtó és
a közhivatalnok kötelességeivel, de azt is, hogy egyébbel sincs tisztában. — S. G. lgló. Levelet irtunk. —
Fűzy János urnák Göncön, Weisz Antal urnák Dobsinán
és Tóth Samu urnák Serkén. A kérdéses ügyben méltóztassanak Weber Samu, bélai ev. lelkész úrhoz fordulni.
— Gy. M. Levél kíséretében a cikket visszaküldtük.

ADAKOZÁSOK.
Nyilvános nyugta. Alólirt igazolom, hogy Szabó
János békés-bánáti ref. esperes ur 1879. ápr. 2-án a
szegedi ref. egyház és belhivatalnokai részére küldött
134 frtot. Ez összegből Hajnal Ábel ny. esperes úr a békési ref. egyházban gyűjtött 41 frt 35 krt., Szabó János esperes ur pedig 1879. ápr. hóban tartott békésbánáti egyházmegyei közgyűlés alkalmával gyűjtött 93
frtot. Miklovic Bálint h.-m.-vásárhelyi ref. lelkész ur
1879. jun. II-én küldött, mint a h.-m.-vásárhelyi belhi
vatalnokok szíves gyűjteményét, 21 frt. 10 krt. Ebből
10 frt. 15 krt. a lelkész részére, 10 frt. 95 krt. a tanitó
részére. Peterdy Károly beregi ref. esperes ur, mint
általa egyházmegyéjében gyűjtött szives adományt, a
szegedi ref. egyház és belhivatalnokai részére küldött
időnkint összesen 353 frt. 27 krt. Mind a gyűjtő urak,
mind a szives jóltevők iránt az egyház és belhivatalnokai hálás köszönetét ez uton is kifejezni kötelességemnek tartottam. Szegeden, 1880. jul. 29. Varga Pál,
ref. lelkész.

üv£óx.

DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapest.

PROTESTÁNS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
El ő f i z e t é s i dij:

SZERKESZTŐés
K I

A D Ó - H I V A T A

L,:

VIII. ker. Máriautca 10. sz. 1. em.

Hirdetések

dija:

H e l y b e n házhozhordással s v i d é k r e postai küldéssel í hasábos petit sor többszöri beiktatásáért
félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdi
külön 30 kr.
kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban.

Hlp* T e l j e s széLm/ú. pélcléiin.-y^olsika.l m i n d é g szolgféil!h.a.i:'u.n.!k:_ "^^J
Azon t. előfizetőink, kiknek előfizetésök
lejárt^ annak megújítására felkéretnek.

V í z i ó k .

A magyarországi református egyház százados bilincseitől végre valahára megszabadult. A
partikularizmus, mely annyi ideig rágódott az
egyház élő fáján, elpusztult és helyét az egyetemesség, a közösség tudata és eszméje foglalta
el. Az egyházkerületek, épen ugy, mint a hajdani
magyar vármegyék, valódi rendeltetésöket megértve, anélkül, hogy önkormányzati jogaikról lemondtak volna, megszűntek külön-külön egyház és
felekezet lenni s összhangzóan, közös erővel
hozzáfogtak azon intézmények létesítéséhez, melyek az egyetemes egyház fölvirágzásának előföltételei.
S az egyházkerületek működésében ezt a
harmóniát, ezt a jó egyetértést semmi sem zavarja
— még az állam sem. Az öregek beszélik, hogy
az ő gyermekkorukban az állam és a protestáns
felekezet sokat civódtak egymással. Mint letűnt
idők keserű emlékeit emlegetnek bizonyos Pontozatokat, emlegetnek valami középiskolai törvényjavaslatot, emlegetnek holmi jogakadémiai heccet
stb., melyek az egyház és az állam között a bizalmat mélyen aláásták. S minthogy — a persa
költő szerint — a mult idők keserűségeire örömmel, örömeire pedig keserűséggel gondolunk viszsza: az öregek, mikor azokról a keserű emlékekről regélnek, szemökből törlik az örömkönyeket.
tek

Az állam és egyház tehát teljesen kibékülegymással s nem mint ellenségek, hanem

mint nemes versenytársak állanak egymással szemközt. Versenyeznek egymással a humanitás és a
közművelődés terén. Versenyezhetnek, mert az
egyház imrr^ár abban a helyzetben van, hogy képes azon ajr' két téren óriási erőt kifejteni. Van
már minderre, mi a küzdelemhez szükséges, van
pénze, van esze, van lelkesedése s ami fő, tagjai
az egyetértés és egytivétartózóság érzelmeitől vannak áthatva.
Igazán örömmel telik el az ember, ha végig
néz a református egyház iskoláin, melyek aka"
dálytalan, szabad fejlődés következtében igazi
mintaiskolákká váltak. Az öregek azt is beszélik,
hogy az ő idejökben az állam ügyelt fel ezekre
a tanintézetekre, még pedig ugy, hogy a felügyeletet közvetlenül gyakorolta. Ezt mi nem tudjuk
megérteni. Hiszen nekünk autonomiánk van! Saját önkormányzati közegeink oly szigorúan inspiciálnak, hogy az állam beavatkozásának nem lenne
semmi értelme,' nincs is arra semmi szükség-.
Nem
o
régiben olvastuk az újságokban, hogy az x . . . i
gymnasium egyik tanárát az egyházkerület, hivatalából rendes fegyelmi eljárás utján elmozdította,
mert államellenes tanokat hirdetett, egy másik
gymnasiumban pedig eltiltotta egy államellenes
tankönyv használását. Az egyházkerület tehát
még ilyféle esetekben is intézkedik, nem várva
be az államnak föllépését. A kormány ilyen körülmények közt természetesen a régi közjogunkban
szereplő jus supremae inspectionisról már-már csaknem egészen megfeledkezett. Ugy tekinti azt r
mint a jogot olyan valamihez, minek hasznát nem
veheti. D e azért, ugy vesszük észre, hogy ugyancsak szemmel tartja iskoláinkat s minden életre65

magát, egyetemmé, mely az állami hasonló tanintézetekkel mai napság diadalmasan versenyez.
Ezeknek a nagy bajjal, nagy áldozatokkal
Hanem szó ami szó, az állam versenye
ugyancsak megizzaszt bennünket. Mi lesz a vége r— létrejött főiskoláknak jövőjük van. Évről évre
azt a jó isten tudja. De annyi bizonyos, hogy az szaporodik ugyan azoknak a számuk, akik az okállamra nagy veszteség lenne, ha a versenyben ki- tatásügyet, annak minden ágát, kezdve a népisütné kezünkből a fegyvert s a küzdtérről leszorí- koláktól az egyetemekig, államivá akarják tenni;
tana bennünket. Ez nem is lehet a célja. Ellen-, de az állam nem érez magában hajlandóságot kiség ellenséggel szemben ezt megteheti; de nem zárólag a maga vállaira rakni egy olyan terhet,
az állam a református egyházzal szemben. Ok amelyet szíves készséggel megosztanak vele a
küzdenek egymással nem azért, hogy egymást protestánsok.
Hát még mennyire meg fognak erősödni a
legyőzzék, hanem hogy kölcsönösen sarkallják
prot.
tanintézetek, ha az unió, melyet az apák
egymást a haladásra.
bölcsesége oly melegen fölkarolt s melyet az
A protestáns egyetem az különösen, ami soutódok most ismét fölelevenítettek, végre
valao
kaknál szemet szúr. Kezdik sokan nem érteni,
hára teljesedésbe megy. Középiskoláink egyrészét
hogy állhat fen ma, a felvilágosodás korában,
már most is a két prot. felekezet közösen tartja
felekezeti egyetem; hogy lehet hirdetni a felsőbb
fen. Most az uniót az egyetem körében is tertudományokat s átalában bármely tudományt fevezik megvalósítani.
lekezeti álláspontról ? S midőn némelyek e kérAz unió teljes keresztülvitele egy uj zsinat
déseket fölvetik magukban és a nyilvánosság
feladata lesz. Az a zsinat, a melyet a reformátuelőtt: nem gondolnak arra, ami a mi egyetemünsok több évvel ezelőtt tartottak, nagy eredméket jogosulttá teszi a többiek mellett is, nem gonnyeket vívott ki. Erre a mostanira még nagyobb
dolnak az abban uralkodó szabad,* egészséges
és
ö
O
feladatok várakoznak.
üde szellemre ; nem veszik figyelembe, hogy a mi
De mennyi baj is volt azzal a régi zsinattal,
felekezetünk a szabad kutatást fogadta el alapelmennyi tinta folyt el s mennyi nemes élet aludt
véül s megcsontosodott dogmákat nem erőltet
ki, míg nagynehezen létrejött ! Ez a történet is
senkire, még az egyházi téren sem, annál kevésbé
nagyon érdekes és tanulságos.
a tudományok egyeteme körében.
A 70-es években kezdődtek a vajúdások, az
Kár is lenne nekünk ezt az egyetemet fel- u. n. zsinati előmunkálatokkal. Az előmunkálatok
adnunk, mely annyi vajúdás, oly sok viszontag- azonban szerencsétlenül jártak. Azoknak az alapság közt jött létre. Az egyetem keletkezésének ján a zsinat össze nem ülhetett. A zsinat fe'ada a
története igen érdekes. Nem árt, ha visszaidézzük nem lehetett az, amit annak az előmunkálatok
azt emlékezetünkbe.
tulajdonítottak. A zsinat az egyház belső bajait
A 70-es években — tehát jó régen volt, volt hivatva orvosolni. Az, hogy az egyik egyházamiről beszélünk — a felekezetek jogakadémiái- ban 20, a másikban 30 tagból állott a presbytekat az akkori közoktatási kormány kívánsága rium: ez nem volt baj. Ma sincs máskép. Hanem
szerint újra berendezték. Most már látjuk, hogy igenis baj volt az, hogy a legnagyobb egyháznak
nem helyesen cselekedtek. A drága intézetek fen- is épen annyi papja volt, mint a legkisebbnek ;
tartása évről évre nagyobb teherként nehezedett hogy a nagykőrösi gazdag egyháztag 20 krnyi
egyházunkra, Sok bajba és küzdelembe került, egyházi adót fizetett, míg a szőllőskei szegény
míg e tehertől megszabadult; de végre mégis paraszttal az ekklésia 1 frton alul szóba se állt; hogy
csak megszabadult tőle olyan formán, hogy a két egy egyházkerület akkora volt, mint a másik kettő
legnagyobb és legrégibb főiskola megegyezett együttvéve, ugy hogy a többiekkel szemben csak
egymással abban, hogy az egyik egy theologiai- annak az óriás kerületnek lehetett akarata ; hogy
philosophiai fakultást, a másik pedig egy jogi-philo- —• amit első helyen kellett volna említenünk — nem
sophiai fakultást és tanárképezdét rendezett be. volt közpénztár, melyből az idegen nemzetiségek
Ez utóbbi aztán lassankint egyetemmé nőtte ki közé ékelt és ott vallásunk és nemzetünk kárára
való reformot, melyet észrevesz nálunk, azonnal
siet bevinni saját tanintézetéibe is.
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Ambuláns.

ISKOLAÜGY.
Iskolai

értesítők.

— Ötödik közlemény. —

41) A kiskunhalasi helv. h. lyceum értesítője. Igazgató Csontó Lajos. Értekezés: A magyar királyok és
török szultánok közt kötött békeszerződések sorozata és
jellemzése a 17-ik század első felében, Gaál Endrétől.
Tanulók sz. 131, kik közül 72 vidéki, 59 helybeli. Az
egyháztanács a rendes tanszékek számát egygyel szaporítván, jelenleg 11 rendes tanszék van. A tanári kar az egyet,
ret. tanügyi bizottság elnökének megbízásából egy tantervjavaslatot készített s a középtanodai kézi könyveket
megbírálta. Bicó Géza rajztanár 300 frtnyi állami ösztöndíjban részesült s az orsz. képzőművészeti tarsulat

tavaszi kiállításában két képpel részt vett. A jelentés
a budapest-zimonyi vasútvonal kiépítésétől sokat vár
az intézet fölvirágoztatása érdekében. 1868 óta az intézet kebelében 261-én tettek érettségi vizsgát.
42) A kisújszállási
ref. hat osztályú gymnasium
értesítője. Igazgató Keszi Hajdú Lajos. Tanulók sz. 97 ;
a 6-ik osztalyban 5, a 4-dikben 8. A muzeum és a könyvtar gyarapítására évenkint száz-száz frt. fordíttatik. Az
intézet alaptőkéje jelenleg 42.575 frt.
43) A kegyes tanitórendiek vezetése alatt álló
kolozsvári r. kath. főgymnasium értesítője. Igazgató Várady Móric. Értekezés : Az önképzőkörök a jelenlegi iskolai
rendszerben, Horvát Sándortól. Tanulók sz. 373. Az
emiitett értekezésben több figyelemreméltó eszmét talalunk az önképzőkörökre vonatkozólag. Értekező rámutat egy csomó ferdeségre, melyek — ha el nem távolíttatnak — könnyen tönkre tehetik magának az önképzésnek a célját. A többi közt elitéli az önképzőkörök
által kiadott évkönyveket, lapokat stb. ; de azért —
mint az értesítőben latjuk — a kolozsvári főgymnasium
önképzőkörének is, amelynek pedig maga az értekező
volt a vezetője és felügyelője, van egy »Hajnal* című
évkönyve. Egyébiránt meglehet, hogy ez az évkönyv
nem is nyomatik ki s csak a tanulók közt forog; ez
esetben értekező nézetét a saját körébe eső tények nem
cáfolják meg.
44) A kolozsvári allamilag segélyzett kereskedelmi
iskola értesítője. Igazgató Kiss Sándor. A tanulók száma
nincs ugyan közölve ; de annyit mégis megtudunk erre
vonatkozólag az értesítőből, hogy a tanulók száma a lefolyt évben több volt, mint a mult évben. Erdélynek
csak ez az egy kereskedelmi iskolája van s ez is csak
két év óta áll fen. Eddig két osztálya volt, a jövő tanévben állítják fel a harmadikat. Előkészítő osztályt
azonban költségkímélés tekintetéből nem allitanak fel,
annyival kevésbé, mert az előkészítő tanfolyamot pótolhatja a városi polgári iskola. Az intézet, melynek szervezete körülbelül ugyanaz, ami a budapesti keresk. akadémiáé, a kolozsvári keresk. és iparkamara, és keresk.
társulat, valamint a kormány és Kolozsvár városa támogatásával tartatik fen. A felügyelő bizottság a lefolyt tanévben azon határozatot hozta, hogy aki a tanoda fentartásának alapjához legalabb 500 frttal járul, annak, mint
alapító tagnak jogában fog állni egy növendéket a tandij
fizetése alól felmentetni.
45) A körmöcbányai m. kir állami főreáltanoda
10-ik évi értesítője. Igazgató Schrőder Károly. P>tekezés : Történeti s földrajzi muzeumokról a középiskoláknál. Tanulók sz. 208, kik közül helybeli csak 65. Az
önképzőkör működéséről szóló jelentésben Dr. Versényi
György tanár, a kör elnöke, abbeli óhajának ad kifejezést, hogy az ifjúság ízlésének fejlesztése s az önképzőköri működés sikerének biztosítása végett szépészeti
muzeumot kellene felállítani.
46) A kőszegi kath. kisgymnasium értesitvénye.
Igazgató Dr. Stern Pál. Értekezés : A latin nyelv ere-

elete és jelentősége, Ladislav Kamilltól. Tanulók sz. 152.
A statisztikai adatokból azt következtetjük, hogy a
szomszéd megyékben lakó magyar szülők német szóra
ide küldik gyermekeiket. Erre mutat az, hogy az év
végén megmaradt 149 tanuló közül 100-an csak a
magyar nyelvet beszélték ; származási helyre nézve pedig helybeli csak 18 volt, 78 ellenben vasmegyei, 24
sopronmegyei, 24 zalai stb.
47) A hunf él egyházi m. kir. állami tanítóképezde
értesítője. Igazgató Samu József. Tanulók sz. 95 ; a
gyakorló iskolaban 43. A közoktatási miniszter azon
célból, hogy a felföldi tót származású növendékeknek
minél több alkalmuk legyen a magyar nyelvet elsajátitaniok a znióváraljai állami tanitóképezde igazgatójat utasította, hogy ama képezde növendékei közül azokat,
kik önként kívánnák tanulásukat a félegyházi képezdében folytatni, küldje oda s ugyanannyi alföldi magyar
növendéket fogadjon el az utóbb nevezett képezdéből,
kiknek hasonlókép alkalom adatnék ez altal tanulásuk
folyama alatt a felföld viszonyaival is megismerkedni.
Ezen rendelet alapjan, melyet intentiójanal fogva bizonyara minden magyar ember helyeselni fog, a znióváraljai képezdéből fölvételre 7 növendék jelentkezett, Félegyhazaról pedig 14 ment oda. A mult évben foganatba vett azon gyakorlat, hogy a növendékek köztartas helyett fokozatos ösztöndíjban részesüljenek és a
segély egyenesen a gazdaknak fizettessék ki, — célszerűnek bizonyult. Egy-egy növendék havi ellátása, beleértve
a szállást is, 7 frtba került, ami bizony nem sok. A
takarékosság dicséretreméltó szelleme ezen intézetben
nemcsak a növendékeket, de még a tanári kart is megszállta. A gyakorló iskolában takarékpénztár alapíttatott ;
a tanítójelöltek egyesültek, hogy apróbb betétek altal
megszorult társaikon esetleg segítsenek ; a tanárok pedig egy-egy forint havi fizetéssel hasonlóképen kisegítő pénztárt alapítottak. A közokt. miniszter rendeletéből az intézet a selyemtenyésztéssel kísérletet tesz.
48) A lévai állami tanitóképző-intézet 9-ik értesítője.
Igazgató Szabó Lajos. Tanulók sz. 104, kik közül 75
magyar, 24 tót, 5 német; a négy osztályú gyakorló
iskolaban 39. Az intézet a lefolyt évben töltötte be fenállásának 10-dik évét, mely idő alatt 614 növendéke volt
s 145-en nyertek kebelében képesitvényt. A növendékek
élelmezése házilag kezeltetett. Az intézet kebelében 140
tanitó számára a magyar nyelvből hat hetes póttanfolyam
rendeltetett el, mely f. évi julius hóban vette kezdetét.
49) A lőcsei kir. kath. főgymnásium értesítője.
Igazgató Halász László. Értekezés : A koordináták átváltoztatása, Hadik Richárdtól. Tanulók sz. 312. Linkess
Miksa rendes tanár hivataloskodásának 25 évi jubileumát
ülték meg a lefolyt tanévben. Ösztöndíjak fejében a tanulók közt 2292 frt. osztatott ki. Császka György szepesi püspök hat év alatt 6868 frtot adott szegény tanulók köztartására. Róth Endre ügyvéd a segélyzőegylet részére 400 frtot adományozott.

50) A lőcsei m. kir. állami főreáliskola értesítője.
Igazgató Kupetz Lycurg. Értekezések: Tájékoztató a
mai nyelvhasználatban, Gebé Jánostól. Lőcse sz. kir.
város levéltárának legrégibb irományai 1600-ig, Demkó
Kálmántól. Tanulók sz. 100. Ezen intézet tehát hazánkban a nagykállói állami főreáltanoda után körülbelül a
legnéptelenebb főreáliskola. A tanulók száma a különböző osztályokban 6—16 közt váltakozik. A négy felső
osztály növendékei francia önképzőkört alakítottak. A
tanárok közül irodalmi téren Dr. Roth Samu működött.
Ezenkívül néhány tanár népszerű felolvasásokat tartott.
51) A losonci m. kir. állami főgymnásium értesitője. Igazgató Kunc Elek. Értekezés : A gymnasiumi
görög és latin nyelvbeli oktatás célja, Szőke Adolftól.
Tanulók sz. 311 ; vallásra nézve 99 zsidó, 95 r. kath.
stb. A tanulókra vonatkozó statisztikai kimutatás különben hibás. A 8-ik osztály megnyittatott, aminek örömére
a tanári kar ünnepélyt rendezett. A miniszter az
igazgatót egy célszerű gymnasiumi épület tervének és
költségvetésének elkészítésével megbízta. Az építéshez
szükséges telket a helv. hitv. egyház ajanlotta fel. A
tanárok közül irodalmi téren is működtek: Jeszenszky
István, Dr. Pozder Karoly, Ihnátko György, Szőke Adolf
és Kunc Elek. A tanári könyvtár végleges rendezése
befejeztetett. A három évvel ezelőtt alapított segélyző
egylet az év végén 11.476 frtnyi tőkével rendelkezett.
52) A losonci városi felügyelet alatt álló KovárcHasper Alvin-féle női középiskola értesítője. Igazgató
a tulajdonosnő, ltrtekezés : Néhány szó a nőnevelés
magyar nemzeti fontosságáról, Kunc Elektől. Növendékek sz. 71, kik közül 26 ág. h., 20 zsidó, 19 r. kath.
stb. A városi képviselőtestület felszólítására az intézet,
a budapesti, máramarosszigeti és trencsényi állami felsőbb
leánytanintézetek szervezetéhez hasonló módon átalakíttatván, az említett testület 450 frtnyi segélyt szavazott
meg a tanoda részére s a szükséges intézkedéseket
megtette, hogy az nyilvánossági joggal ruháztassék
fel. A bennlakó növendékek egy évre az ellátásért 250
frtot fizetnek.
53) A losonci m. kir. állami tanitóképezde értesítője.
Igazgató Terray Károly. Tanulók sz. 81, kik közül 47
magyar, 21 tót, 13 német; a hat osztályú gyakorló iskolában 44. Ezen intézet kebelében is megnyittatott f.
évi jul. i-sején a magyar nyelvi póttanfolyam, mely
nyolc hétig tartott s melyben 122 tanitó vett részt. A
tanfolyam eredménye felett a tanári kar megelégedését
fejezi ki. Tervbe van véve az intézet kertje egyrészének
botanikus kertté való berendezése. Az igazgatóság elhatározta — s e határozatot a zárünnepély alkalmával foganatosította is, — hogy 14 kisebb ösztöndíjt oszt ki a
szorgalmasabb növendékek között.

TÁRCA.
A világteremtés ideje a theologiában s
különösen a kátékban.
Tapasztalat szerint a gyermek zsenge, de fogékony korában szerzett nevezetesebb ismeretek — mint
közvetlen benyomások — az egész életre befolyással
vannak. Ettől eltekintve is, azt hiszem, nem legutolsó fontosságú dolog — főleg ránk theologusokra nézve, kik egyszersmind „tanitók* is vagyunk, — hogy a gyermeki
elme üres kamaráját miféle fogalmakkal rakjuk tele, kiváltképen az emberiség legfőbb érdekének, a vallásnak
tárházából.
Ha a fenebbiekben igazat ad nekem az olvasó, akkor
nem sok gondolkozás után azt is be fogja látni, hogy
vallástanitásunkban, illetőleg a kátékban sok oly fogalom-tétel alkalmaztatik helyes ismeretközlés
gyanánt,
melyek — minthogy az ujabb időkben szerzett ismereteinkkel merő ellentétben állanak — egyéb szempontot figyelmen kivűl hagyva is, a legfőbb szempontból,
a paedagogiaiból tekintve, nevi vehetők az igazság kritériumai gyanánt. Mert, valljuk be, a haladó idő nem
ismeri el többé igazságoknak és megtörtént tényeknek,
például az első emberpár teremtését, az özönviz idejét,
egyes pátriárchák életkorát, Enok és Illyés menybe-ragadtatásat, Jozsué napmegállitásat, a Bálám szamaranak emberi hangon való megszólalását stb. stb. Akarva
nem-akarva be kell ma látnunk, hogy a bibliaban nemes egyszerűséggel előadott mindezen dolgok nem
egyebek, mint szent hagyományok, melyek a bibliában
oly modorban lettek megörökítve, aminőben azokat a
régi kor egyszerű felfogású emberei megérthették.
így állvan a dolog, azt kérdem, helyeselhető-e,
hogy a theologia kompendiumaiban, a kátékban — még
az ujabbakban is — ott szerepelnek a világteremtés
idejének kategorikus meghatarozásai ? Itt van, egyebekközt, a népiskoláinkban altalánosan hasznait „Rövid Útmutatás A Ker. Vallás Előadására.* (Budapest, 1876.) E
szerint a világteremtés ideje 5806, az özönviz ideje
pedig a világteremtés után épenséggel 1546. Hogy az
efféle számitások felől minő véleménynyel vannak a tudósok, erre nézve nem látom érdektelennek a budapesti
m. kir. egyetem egyik, jelenben is működő hírneves tanárának, Dr. Petzval Ottónak, a tanárjelöltek számára készült, „A Csillagászat Elemei* című tankönyvéből (Bpest, 1875.), a 436—437. lapokról a következőket
idézni : „A legnevezetesebb, de egyszersmind legbadarabb aera a világ-aera. Ez által a világ létezésének idejét akarják kifejezni. E világ-aera körül csoportosulnak
a legesztelenebb nézetek és a legvakmerőbb állitások.

a) Egy bizonyos Julius Africanus nevű férfiú azt
állította, hogy a világ, időszámításunk előtt 5500 év
óta létezik. Ezen idő az úgynevezett alexandriai aera,
mely szerint a világ keletkezése és a mai nap között
7375 év léteznék. Mily esztelen felfogási
b) Az úgynevezett antiochiaí aera szerint, melyet
Pandorus nevű szerzetes állított fel, a világ K. előtti
5493-ik év óta létezik. Ily rögeszme csak egy buta szerzetes szüleménye lehet.
c) Az úgynevezett byzanci vagyis konstantinápolyi aera a világ keletkezését a K. előtti 5873. évre
teszi.
d) Páter Pezron a világ keletkezését a K. előtti
5873. évre teszi.
e) Usserius nevű hóbortos ember a világ korát Krisztusig számítva 4004 évnyinek mondja. Ezen adatot a
híres Bossuet francia pap is pártolta, mi különben nem
csoda, minthogy ily ámitó nézetek a pa2)okkal tökéletesen összeférnek.
f) Josephus Flavius zsidó történetíró a világ keletkezésének idejéül a K. előtti 4163-ik évet állítja. Ezt
korántsem csodáljuk, ismeretes levén előttünk, hogy a
fanatikus
zsidó papok minden esztelenség állítására és
elhivésére hajlandóké
Már most azt kérdem, mennyiben mozdítjuk elő
a vallásosságot akkor, midőn a vallástanítás alsó (elemi)
és közép (gymnasiumi) fokain bona fide beoltjuk a min. denre fogékony növendék elméjébe, mint kész igazságokat, egyik-másik bibliai, közelebbről a világ-aeráról szóló
adatot, csak azért, hogy később az élet tapasztalatai,
de különösen a világi tudományok olyasforma állításai,
minőket a fenebbi idézetben bemutattam, bizalmatlanságot és ellenszenvet támaszszanak mindennemű vallástudomány és vallásosság iránt ?
Egyébiránt mi ne rekrimináljunk. A fenti idézet
szavai és vágásai csak azok ellen a theologusok ellen
szólnak, kik a tapasztalat és a természettudományok
utján nem akarnak azon meggyőződésre jutni, hogy a
természetben létező testek anyaga öröktől fogva létezik ; hogy a világegyetemben folytonos, végnélküli alakváltozások fordulnak elő, s hogy pl. a bibliai hat teremtési nap is csak azt akarja kifejezni, hogy a föld
alakulásának mindmegannyi végetlen korszaka értendő
mindenik, a bibliában reggeltől estig értelemben használt „nap* alatt. Sőt tovább megyek: mi nem hunyhatunk többé szemet az ujabbkori kutatások előtt sem.
A történet ujabb világánál szellőztessük egy kissé kérdésünket, s lássuk, mennyiben határozhatjuk meg a világteremtés idejének évszámait kategorikus kitételekben.

A hieroglyphák titkainak feltalálójától, Champolliontól kezdve, sok világhírű tudós. pl. Lenormant,
Maspero, Layard, Loftus s mindenek fölött pedig Oppert,
Mily módon s mikor jött létre a világ, az ma
Hinks, Rawlinson és végűi az ezelőtt mintegy három
még a természet titkaihoz tartozik, melyekről meséket évvel elhalt Smidt fáradozásaiknak köszönhetjük, hogy
költeni, a legnagyobb esztelenségnek és butaságnak tartjuk. ma rnár egész biztossággal tudhatjuk, hogy földünk
Lássuk most e csodás világ-aerákat.
1 geologiai alakulásainál, az ős-alaprétegeken kivűl, mind-

megannyi végetlen időközökre eső, első-, másod-, harmadés negyedkorú földképződések (alakváltozások) állottak
elő. Ezek közül az 1-ső végetlen korszakra a szenesedés
esik, a 2-ikra a kövülés, a 3-ikra a földrészünket elborító
jégár és a 4-ikre az öznönviz. Ez utóbbiról emlékeznek
nemcsak a bibliai-, hanem az ó-kor népeinél elterjedt
ősmondák is, és e korszakra esik az ember megjelenése
is a földön.
De nemcsak a geologiai átalakulási korszakok általában, hanem egy és ugyanazon korszak is végtelen
időkre terjed. Vegyük csak fel a hozzánk legközelebb
eső s a bibliai özönvízi ősmondával is összeköttetésben
levő diluviális korszakot, mely az emberiség történelmének kezdetleges időszakait foglalja magában, s melyet
a régészek kő-, bronz- és vaskorszakra osztanak fel.
A) A kőkorszakban csiszolatlan vagy ó-kőkorszakot
(paleolithj és csiszolt vagy uj kőkorszakot (neolith-korszak)
különböztetnek meg egymástól. A csiszolatlan ó-kőkorszakban (melyet ismét mammuth- és irámszarvas-időszakokra osztanak) az ember lakása barlangokban volt,
életmódja vaduzésből állott, s az erdők vadjaival szemben (mammuth, orrszarvú, medve) csiszolatlan kovakőeszközöknél egyéb fegyverrel nem birt. Hogy már ezen
ős-korszakban hol állott az ember szellemi fejlettsége a
vele együtt élő állatok felett, mutatja az, hogy ezen
korszak 2-ik felében (irámszarvas-időszakban) a halottak
gondos eltakarításban részesülnek. Később pedig a csiszolt uj kőkorszakban halotti tort is ülnek, nagy sírdombokat és kőemlékeket emelnek halottas kamrákkal stb. Efféle szokásai csak oly teremtménynek lehetnek, kit az
isteni szikra mar jóval felülemelt a vele lakó állatok
felett, és ki a túlvilági élet felől van áthatva már ekkor
is. E korszakban az ember lakást készit magának, a
vadűzéssel a baromtenyésztő életmódot egyesíti, s időt
és gondot fordít eszközei csinosítására ; az aranyat pedig ékszerül használja. B) A bronzkorszak megelőzője
- - mint a magyarországi leletek is tanúsítják — a rézkorszak, és csak ezután évezredekkel, az árja-népfajnak
Európaba nyomulásával, terjed el a bronz. E korszakból is érdekes tudnunk, hogy a hullákat elégették, hamvaikat edényben helyezték el, vagy a hullát egészen felöltöztetve kőkoporsóba fektették. C) Végre a vaskorszakkal
a civilizáció küszöbére lépünk, midőn „uj ég és uj föld*
tárul az ember elé. E fémkorszak képezi az átmenetet az
ős, kezdetleges korból az ivott emlékek korába, tehát a
tulajdonképeni történeti időkbe.
Hogy e korszakok mily végtelen időre terjednek
s hogy különösen mily réginek kell lenni a bibliai világteremtésnek, elég Manethonak, a Ptolaemeusok idejében élt egyiptomi papnak és történetirónak a görögök altal megőrzött és fentartott töredékeire tekintenünk, melyek 30 uralkodóházat számítanak elő Egyiptomban Menestől, az első királytól fogva, s így a monarchia
megalapítása e feljegyzés szerint Kr. e. az 5700-ik évre
esik, megelőzvén ez időszakot az istenek és félistenek
uralkodásának hosszú évezredjei.

Több praehistóriai és históriai adatot felsorolni, azt
hiszem, szükségtelen. Sapienti pauca.
A példaképen felhozottak is talán elegendők arra,
hogy a theologusokat, illetve a kátékészítőket óvatosságra intsék és figyelmeztessék, hogy a legnagyobb bátorság sem elegendő arra, hogy pozitív tény gyanánt
merjék ezentúl is hirdetni a kátékban a biblia számadatait.
Meg kell gondolniok, hogy a bibliában előforduló
számok és számítások az őskori gyermeteg felfogáshoz
alkalmaztattak, s nem a fokozatosan művelődő örökösök számára Írattak.
A kátékban mi két kort vehetünk fel, u. m.
az özönvízelőtti (emberelőtti) és özönvízutáni (emberalatti) két nagy kort. Ez utóbbi nagy kor első fele
kezdetleges vagy őskornak neveztetik, melynek hoszszú
évezredjei után kezdetét veszi az irott történeti emlékek hajdan kora vagy közönségesen a történeti ó-kor.
Mindenik időkort a bennök levő időszakokkal egyetemben sok-sok ezer esztendő választja el egymástól, mi
azt tanúsítja, hogy az istenség csak lassan-lassan s az
emberi elme előtt örökkétartónak és véghetetlennek látszó
időkre rendelte el az emberiség fejlődését. Ebben rejlik
az ő örökkévalósága és mindenhatósága.
Mi, gyarló eszünkkel és történeti adatok híján nemhogy az özönvízt, de még az azutáni kezdetleges őskort
sem számíthatjuk ki, sőt a történeti ó-korban is csak
tapogatódzunk; csupán csak Kr. e. mintegy 5—6 ezer
esztendővel tudunk ma már meglehetős biztosan hátramenni s innen kezdve számíthatjuk a történeti ó-kort.
Ha a mondottakkal ellenkezőleg a régi megszokott
úton járunk s tanítjuk ezután is, mint eddig, hogy a
világot Isten ezelőtt 5 - 6 , vagy nem tudom hány ezer
esztendővel egyszerre a semmiségből 6 egymásután következő „napon* a látható alakban teremtette stb. : az
ily tanítással — mint kimutatni igyekeztem — csak hamis világnézetet s ezzel együtt hamis vallásos fogalmat
terjesztünk, mi által a vallástalanság talaját egyengetjük — akaratlanul is.
Benke István,
ref. gymn. tanár.

KÖNYVISMERTETÉS.
Kateehetica
vagyis vallastanitástan, kézi könyvül a
prot. hittanhallgatók számára. Irta Hörlc József, eperjesi
theol. 1*. tanár. Budapest, Franklin-társulat. Ara 60 kr.
(Vége.)

Tudományunk utolsó fejezete a katecheticai növelés módszerével foglalkozik, mely arra ad utasítást,
hogy a helyesen kiválasztott és célszerűen berendezett
tananyagot miként kezeljük, a vallás-erkölcsi igazságokat miként terjesszük, hogy azok az észbe és szivbe
menvén át, valóságos életvezérekké erősüljenek s mun-

az egyes korokat mozgató eszmékre is figyelmesekké
kás szeretetet eredményezzenek. Én a magam részéről
kell
tennünk tanítványainkat. A katechizmusra nézve
igen nagyra tudom becsülni szerzőnek e részben való
I
megkívánja,
hogy az legyen egy symbolicus könyv,
alapos és mély vizsgálódását, széleskörű tanulmányozását ;
mely az egyház öntudatát, hitét, meggyőződését viláugy hogy tekintve ennek mennyiségi és minőségi terjedelmét, méltán mondható ez a fejezet a mű koronájá- gosan kifejezze ; rendszeres, rövid, velős mondatokban
nak. A milyen sovány és vézna a két előbbeni fejezet, nyújtsa az egész tant ; alakja is legyen megfelelő a kaépen olyan gazdag ez, mintha maga szerző is azon el- techeticai célnak. S ennek tanítását aképen kell intézvet tartotta volna szem előtt, hogy finis coronat opus. nünk, hogy minden tantétel főtartalma, főmomentuma
Legelőször is az egyes tantárgyak tanítására vo- tisztán megoldassék ; a bibliai bizonyító helyek gondonatkozó észrevételeket adja elő (19—22.§§.). Igen helye- san kiválasztassanak ; a gyermek bepillanthasson a?
sen abból a szempontból indul ki, hogy mivel a gyer- evangelium igazságaiba s azt szellemileg magáévá tegye
Általában — szívesen és örömmel ismerjük el —
mek természeti sajátságánál fogva szeret elbeszéléseket
az
itt
bemutatott 3. §. Hörk katecheticájanak a legszebb
hallgatni : ezen vágyat legtermészetesebben ugy elégítés
legmagvasabb
részét képezi. Széleskörű tanulmányozás,
hetjük ki, ha a vallástani anyagot az elemi fokozaton
paedagogiai
tapintat,
a tárgy iránti meleg szeretet és
történetecskék, elbeszélések alakiában nyújtjuk.*) Ezeket a
lelkesültség
jellemzi
azt.
történeteket aztán beszélje el maga a tanitó bizonyos subjecMiután az egyes tantárgyak előadására vonatkozó
tiv alakítással, a szentírás egyszerű nyelvén ; kisérve szóés tárgy-magyarázattal, kiemelve az elbeszélés egyes moz- észrevételeket kellő részletességgel és terjedelemben
zanatai között létező psychologicus kapcsolatot, hogy ez- előadta : a confirmatiói oktatást, mint a katecheticai taáltal meglegyen annak husa, vére és elevensége, ügyelvén nítás betetőzését veszi bonckés alá. (23. §.) Szól annak
arra is, nehogy a tanulság rögtöni alkalmazásával az el- lényegéről, az arra való előkészítés módjáról, idejéről,
beszélések hatását megrontsa. Majd áttér a biblia ta- közölve a szükséges gyakorlati utasításokat. Mi abból
nítására. Szól az irásolvasás, írásmagyarázat és irásem- az elvből indulva ki, hogy maga a confirmatió cseleklékelésről. Kimondja azon elvet, hogy legelőbb is vénye nem katecheticai, hanem liturgikus cselekvény,
a már hallott bibliai történeteket, történetalaku példa- szerintünk a confirmatió lényegének magyarázata, az
beszédeket és hasonlatokat kell olvastatni s végül a erről alkotott különböző felfogási módok ismertetése és a
legfelső fokozaton a szentírás kivétel nélküli olvasása történelmi kifejlődésre vonatkozó visszapillantás, nem tarkövetkezik. Midőn pedig egyes válogatott szakaszok el- tozik ide, hanem igenis a liturgikába. Ami pedig a conolvasása által a bibliát annyira megismertettük, hogy a firmatióra való előkészítési módot illeti, arra nézve mi bigyermekeknek az egészről is van némi fogalmuk : meg zonyos tekintetben szintén másképen gondolkozunk, mint
kell ismertetnünk azt, mint egységes, mint szent köny- a szerző. O ugyanis ugy vélekedik, hogy a confirmatiói
vet ; annak különbözését és fenségét minden más könyv- oktatás nem más, mint az eddig tanultak életeleven isvel szemben ; az egyes könyvek nevét, szerzőjét, Íra- métlése ; így ezen oktatásnal a kátét kell nyújtani a
tása idejét, értékét, célját és tartalmát. Az Írásmagya- szentíráson alapuló olyan kibővítéssel, hogy lehetőleg
rázat alkalmával adjunk nyelvi-, helyi-, történeti- és szó- minden lényeges tan röviden befoglaltassék s a valtamagyarázatot ; emeljük ki a helynek fontosságát, köl- nok ismertetése alkalmával az egyháztörténet is föl letői szépségét ; hasonlítsuk össze a parallel helyeket, gyen ujitva. Határozottan céltévesztett eljárás, igazán
anélkül, hogy tudományos exegezist művelnénk vagy a feladatát kellőképen meg nem oldott népiskolai valszerfelett sok bibliai helyet idéznénk; végre a bibliai lás-erkölcsi tanításnak utánpótlása volna ez, amire míg
történetek forduló pontjainak saját szavait, a katechiz- egyrészről pontos és lelkiismeretes működés után szükség nincs, addig másrészről nem is rendelkezünk annyi
mus szavait kisérő bizonyító helyeket, egy-egy hasonlatot, példabeszédet vagy zsoltárt taníttassunk be könyv- idővel, hogy talán az egyik helyen elkövetett könynyelmü mulasztást, a másik helyen üssük helyre. Figyenélkül is.
lembe véve azért Kolos D. ama szavait, s hogy az iskoEzek után az egyháztörténelem és a katechizmus
lából kibocsátott gyermeknek ezután a külélet viharaival
tanítását világosítja meg. Előbbire megjegyzi, hogy
kell megvívnia®, s győztes csak az marad, aki nem könnyű
eleintén csak élet- és jellemrajzokat kell nyujtanunk, kéfegyverzettel lép oda ki, — mi a magunk részéről
sőbb, midőn a keret tágul, az oktatás magasabb lena confirmatiói oktatást vallas-erkölcsi növelésnek tekintdületet vesz, — bizonyos tanok és eszmék fejlődésére,
I jük ; a fősúlyt nem a tanításra (ismeretek közlésére), hanem az érzelmi és kedélyi oldal ápolására, az építésre
*) Ezekkel a dolgokkal összefüggőleg azon kérdésre is megfektetjük. A népiskolai oktatás már közölte a pozitív .
felel : váljon az <5- vagy az uj-szövetségi történetek tanítandók e
ismereteket,
a tan tisztán és világosan all a gyermek
elébb ? S azon kicsinyes elvből indulva ki, hogy az iskolába lépő
előtt:
most
következik,
hogy a lelkületet erősítsük meg,
gyermekek már hallottak valamit a jó Jézuskáról, az uj-testamentom teljes előjogát hangsúlyozza. Nézetünk szerint, ez a katecheticának
s egy olyan útravalóval lássuk el a leendő egyháztagot,
közönyös kérdése. Taníthatja bárki elébb azt, ami neki tetszik. Én p.
amely neki az élet viharos tengerén biztos kalauza és
o. az ó-szövetségi történeteket fogom elébb tanítani, mert a synthevilágító
lámpása lesz. így hát a confirmatiói oktatás —
sisnek vagyok barátja Fődolog, hogy mind a kettőt tanítsuk. Se. I.

ha szabad egy hasonlattal élnünk
épen olyan, mint miniszter urnalc némely jogakadémiát beszüntetni óhajtó
egy szerető édes atyának jóakaratú tanácsa, szives út- megkeresvénye.
baigazítása immár szárnyára kelő gyermekeihez. TeljesEzen, az egyházkerületi gyűléshez intézett megkeséggel nem vallástani kézikönyvek vagy írásbeli felada- resvényre véleményezünk, s véleményünket indokolva a
tok utján való tanítás; hanem a különböző lelki szük- következőkben terjesztjük fel.
ségletek figyelembe vételével, arra a keresztyéni életA mezőföldi ev. ref. egyházmegye közönsége olközösségre való előkészítés, amely az egymás iránti vasva a Nagyméltóságú miniszter ur indokolt megkeresszeretetet az uri szent vacsorával pecsételi meg.
vényét, ha a miniszter ur 10 éves múltja nem engedné
A confirmándusoknak ilyen szellemben való okta- feltételezni, hogy az előadott okok és indokok utógontására elég 6 vagy 8 hét; de nézetünk szerint is a 15. dolattal is bírhatva nem pusztán a tudományosság kíváévnél hamarább nem volna szabad annak megtörténni. nalmainak akarnak hódolni, hanem inkább más feleke(L. Prot. egy. és isk. lap, 1872. évf. 14. sz.)
zeti érdekeket támogatnak: akkor mégis komoly aggoEzekkel a dolgokkal összefiiggőleg melegen üdvözöl- dalmaival méltatná legalább azon indokokat, melyeket
jük Hörknek a legény- és leány-egyletekre vonatkozó szép a miniszter ur felhoz célja támogatására, midőn kimondja
eszméjét. Bizony a mai világban, serdülő ifjainkra nagyon- azt az egyetemről és a kir. jogakadémiákról, hogy azok
is ráférne egy kis jóakaratú vallás-erkölcsi tanítás. Meg- a tudomány színvonalán nem állanak, a kívánalmaknak
bocsát azonban buzgó könyvirónk, ha szigorúan ragasz- nem felelnek meg, az odasereglő ifjakat diplomákkal
kodva azon kimondott elvünkhöz, »hogy a katechetica igen, de a kellő ismeretekkel nem ruházzák fel, s végre
a nem önálló egyháztagok vallásos neveléséről szóló annyi egyént képesítenek, hogy sem az ügyvédi pálya
tudomány,4 mind a fentebbi, különben pártolásra méltó sem a birói, de még a közigazgatási sem képes megélszép eszmét, mind pedig a középtanodai vallástanítás hetési eszközökkel ellátni, s ez által megterem az olytantervét (a melylyel könyve szintén foglalkozik), kény- annyira veszélyes diplomatikus proletariátus. Mint kiválólag tiszta magyar elem, fájdalmas megdöbbenés el
telenek vagyunk tudományunk köréből kizárni.
Tankönyvünk utolsó fejezetét a katecheticai okta- vesszük a Nagyméltóságú miniszter úrnak akadémiáiról
tás alaktana zárja be, amely cím alatt a helyes ismeret- tett ezen nyilatkozatát tudomásul ; forró óhajunk az,
közlési mód s ezzel kapcsolatban a kérdés elmélete hogy a jelentkező és észlelt bajok orvosoltassanak ; de
van tárgyalva. (25. és 26. §.) Mindez helyes tapintattal ismét megnyugvásszeriileg kijelenthetjük azt, hogy az
és szakismerettel van megírva. A kérdés tüzetesen, min- előadottak a prot. jogakadémiákat nem érinthetik, azokden oldalról meg van világosítva s az adott utasítások és ról a miniszter úr így nem nyilatkozhatik, miután azomegjegyzések elvitázhatatlan gyakorlati becscsel és je- kat így nem ismerheti, s főleg mivel e nyilatkozattal a
tények, s különösen a protestáns jogakadémiák százados
lentőséggel bírnak.
Es most végre valahára itt van már az ideje, múltja ellenkezőt bizonyítanak.
hogy búcsút vegyen igénytelenségem a Hörk tankönyTagadhatlanul való, hogy ifjúságiink, a magyar ifvétől. Dacára annak, hogy itt-ott a hiányokat falán erő- júság jelentkező irányelvei tévesek, s nem egészségesek ;
sen is kiszíneztem, a jeles tulajdonokat pregnáns voná- de ezen baj okozói nem a prot. jogakadémiák, hanem társasokkal nem jellemeztem, magát az egész müvet ki- dalmi s politikai közelmultunk, midőn a magyar önérzetes
csinyleni vagy épen elitélni nem akarom. Szívesen el- ifjú előtt csak egy világi tudományos pálya volt nyitva a
ismerem, hogy egy jóravaló tehetségnek nagy szorga- megélhetésre, a tisztán ügyvédi pálya. Viszonyaink máslommal, széleskörű tanulmánnyal, szakmája iránti szere- ként alakultak.Míg itt túltömöttség jelentkezik, más téren az
tettel és ügybuzgósággal irt munkája ez, amely hiányai idegen nemzetiségek kiszorítanak bennünket, miáltal a tármellett is nyereségnek tekinthető katecheticai irodalmunk sadalmi egyensúly elvész. Az egyensúly helyreállítandó, a
kopár mezején.
proletariátus szaporodása megakadályozandó ; de nézeSzabó Imre.
tünk szerint, ha a miniszter úr szándoka hátgondolat
nélküli, ennek nem az a módja, hogy az úgyis csekély
1
számú egyes vidékekre gondviselésszerűleg elhelyezett
prot.
jogakadémiákat szüntessük meg, hanem az, hogy
B E L F Ö L D .
hasson társadalmilag. Elég eszközei vannak. Ott vannak
A mezőföldi ref. egyházmegye véleménye a középiskolái, azok tanárai; csepegtesse ezek által a né-

jogakadémiák

tárgyában.*)

Főtiszteletü Egyházkerületi Közgyűlés ! A 4125/880.
elnöki leirat kapcsában, közöltetett véleményezés végett
velünk a Nagyméltóságú m. kir. vallás- és közoktatásügyi
*) Teljesen méltányoljuk ugyan a t. egyházmegyének felsőbb oktatásunk ügyében nyilatkozó nemes buzgalmát és magunk is megütkö-

zéssel vettük a jogakadémiáink megszüntetésére célzó leiratát ugyanazon
minisztériumnak, a melynek ösztönzésére és utmutatása szerint néhány
évvel ezelőtt akadémiáinkat óriási megerőltetéssel teljesen berendeztük
és újjászerveztük ; de a legszentebb ügy melletti buzgalom sem jogosít
fel senkit valótlanságok állítására, minő pl. az, hogy »alig tíz éve a
miniszter minden prot. akadémia mellé állított egy kir. kath. akadémiát,'
holott egyetlen egy uj akadémiát sem állított fel, mert azok már mind
sokkal régibb keletűek.
Szerk.

vendékek s közvetve a szülék fejébe a gondolatot,
hogy más pálya is van, mint a jogi pálya ; jeleztesse e
szak hátrányait, és ismét az elhanyagoltak előnyeit; szigorítsa a vizsgákat, mert a mi nézetünk is az, hogy a
kor műveltségi színvonalára emelkedő magyar jogtudomány csakis alaposan képzett jogászokat ismerhet bajnokaiul. E téren szívesen nyújtunk kezet; középiskoláinkban odahatunk, hogy ifjainkkal a más megélhetési módot is megkedveltessük. Ha a miniszter ur is ezt teszi,
biztosítjuk, hogy a jelentkező társadalmi bajt egy évtized kigyógyítja.
Túlszaporodás folytán jelentkező proletarismus a
főindok a miniszter ur iratában és képzettséghiány. Ha
ez érve áll: fájdalom, a kir. kath. jog akadémiákra igen,
de intézeteinkre ez nem szólhat. Statisztikai adatokkal
képesek vagyunk kimutatni azt, hogy a prot. jogakadémiák hallgatóinak összes 4 évi létszáma alig 300. Doktorátusra és ügyvédi vizsgákra alig megy évente 50. Már
hogy ezen, a 3 millió magyar protestáns által felekezeti
szempontokból is fentartatni szükségelt jogakadémiákból
jelentkező 50 szám okozná a proletariátust, alig hisszük;
s mivel ily csekély jelentkező létszám mellett a miniszter ur mégis a prot. jogakadémiák kevesbítését kéri,
ezen intentióját hátgondolat nélkülinek nem tarthatjuk.
Azt állítja a miniszter ur, hogy a jogakadémiák a
követelményeknek nem felelnek meg. Hogy ez a prot.
intézetekről mondható volna — tisztelettel, — de tagadjuk. Iskoláink a törvény kívánalmainak megfelelők; hogy
a tanítás és tudományos képzés mérve a kor színvonalán
álljon, ha ezt vallásunk és alkotmány-szervezetünk nem
kívánná, kötelességünkké tenné magyar protestáns
három százados multunk Szigorítsa a vizsgákat, nincs
ellenünkre; ifjaink, kik komolyan a jogi pályára készülnek, ezzel nem sújtatnak; de azért, hogy az előadott címen más felekezet érdekeinek hódolva százados
múltú missiót teljesített jogakadémiáinkat, minden garantia nélkül szüntessük be, engedjen meg a miniszter
úr, de ezt oly kívánalomnak tartjuk, a melyet a pátensalkotó korszak kultuszminisztere sem kísérlett meg. Nekünk prot. jogakadémiára vagy egyetemre, magyar és
egyházi szempontból nélkülözhetlen szükségünk van ; jogakadémiáink nemcsak a magyar jog és közigazgatás történeti fejlődésszerü tanítását célozzák; hanem egyszersmind a kettős kormányzat alapján létesített egyházalkotmányunk világi részét nevelik; s főleg odahatnak,
hogy a tudomány, ne a pénz, hanem a tehetség előtt
nyíljék meg, hogy szegénysorsú egyén a jogszolgálta,
tás terén is felküzdhesse magát, mint a hogy ez a
nemzet történetéből látható.
Felszólít a miniszter ur bennünket a pápai jogakadémia beszüntetésére, midőn ez dunántúl az egyedüli
prot. felekezeti ily intézet.E célzatával engedjen meg, nem
a tudomány, hanem a katholicizmusnak akar szolgálni.
Ha ezen intézetet beszüntetjük, barsi és őrségi egyházmegyénkből odasereglő ifjaink magyar prot. szellembeni

nevelését elveszítjük, s ezzel elveszítjük őket a nemzetiség és egyházunk részéről is.
Túlságos számúaknak tartja a miniszter ur a jogakadémiákat, s mégis alig 10 éve minden prot. akadémia mellé állított egy kir. kath. akadémiát. Ha ezt az
állam és tudomány érdeke, s nem felekezetiségi szempontok
kívánták: ugy igazolta álláspontunkat, azt t. i., hogy akadémiáink azon vidékeken, a hol vannak, olyannyira életszükségesek, hogy azokkal párhuzamosan a tudomány érdekében a szomszéd városokban még államköltségen is ujakat kellett falállítani, s ha ezen felállítás folytán túlszaporodás idéztetik elő, úgy az abból jelentkező proletariátus kontingensét ismét nem ezen meglevő százados
múltú intézetek, hanem a versenykép melléjük állítottak adják.
Szomorú való, hogy a jogi pálya túltömött. Ez
társadalmi baj. Ha a miniszter ur ezt a jogakadémiák
beszüntetésével véli orvosolhatónak , béismerve jogakadémiái hiányosságot: szüntesse be a kir. jogakadémiákat, a melyek az országnak úgyis terhesek, s missiót teljesítő, filléreinkből fentartott intézeteinkhez, ha csak
negyedrész segélyiyel is járul, mint pl. a mit a versenykép mellénk Győrbe tett akadémiára költ, vagy a beszüntetett akadémiáknak adott javadalmazás kijelölésével egy magyar prot. egyetem felállítását mint miniszter
kezdeményezi: biztosítjuk, ezen módon intézeteinkben a
tudományok még nagyobb kiterjedettséggel taníttatnak.
Nézetünk szerint ezek a baj orvosai. Ha így tesz
a miniszter ur, hisszük el azt, hogy a magyar társadalom
és tudomány érdekében tesz ; de addig, engedjen meg,
ha intézkedéseiben a titkos célt kilátva, kijelentjük, hogy
mi a protestáns, de különösen a pápai jogakadémia fentartását, protestáns nemzetiségi s országos szempontokból szükségesnek tartjuk.
Főtiszteletü egyházkerületi közgyűlés ! Ez véleményünk a leiratra, s a miniszteri megkeresvényre ily szellemben kérünk válaszolni. Tisztelettel maradván stb. Sz.
Fehérvárott, 1880. aug. 1 i-én, a mezőföldi ev. ref. egyházmegye közgyűlése nevében :
Molnár Béla,
egyh. 111. jegyző.

A gömöri ág. h. ev. egyházmegye
közgyűlése.
A gömöri á. h. ev. egyházmegye f. évi jul. 20-kán
Jolsván tartott közgyűlésének főbb mozzanatait, van szerencsém, ha kissé elkésve is, legalább röviden jelezni.
Az esperesség tekintélyes számú világi és egyházi
képviselői reggeli 8 órakor a templomban egybegyűlvén,
buzgó ájtatos, ág után, melyen Hoznék János, jolsvai
lelkész kenetteljes magyar imája mélyen megindítá a
kebleket, a közgyűlés megnyittatott.
Elnöklő felügyelőnk, Szontagh Bertalan megnyitó
beszédében szívélyesen üdvözölvén a gyűlés tagjait, méltó
kegyelettel emlékezett meg elhunyt elnöktársáról, Hoznék
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Náthán főesperes úrról, ki nyolc éven át viselte e hivatalt, »igazi honfiúi lelkesedéssel s protestáns buzgósággal
és erélylyel kormányozva egyházmegyénket. 8 Sajnálattal említi egyszersmind, hogy, midőn az utóbbi három
év leteltével törvényeink értelmében leköszönt főesperesi
hivataláról, s a közbizalom által újból megerősíttetett abban, nem érhette meg azt, hogy jelen gyűlésen iidvözöltethetett volna.
Annál nagyobb örömmel jelenté azután, miszerint
a főesperesi hivatalra beérkezett 42 szavazat közül, id.
Bartholomaeidesz László, jolsva-tapolcai lelkész és alesperes 41 szavazatot nyert; s igy mondhatni, hogy e
tiszta jellemű, fáradhatatlan szorgalmú, egyházi, honfiúi
és társadalmi erényekben és érdemekben egyaránt gazdag
férfiú, osztatlan közbizalom által lett a főesperesi díszes
hivatallal megtisztelve. A megválasztott erre letevén a
törvényes esküt, egyházmegyei felügyelőnk által, — aki
átadta kezeibe a pecsétet, mint a hivatal jelvényét, —
megható, magvas, lelkes beszéddel hivatalába ünnepélyesen beiktattatott, míg a népes közgyűlés, lelkes éljenkiáltással mondta rá a maga magyar ámen-ét.
A beiktatott főesperes székfoglaló beszédjét, általános
éber figyelem kisérte mindvégig. Nagy örömmel láttuk,
az előhaladott kor által megterheltnek látszó testből kiemelkedni a férfias, küzdelemre kész, nagy lelki erőt,
bátorságot, határozottságot, a mi, régóta ismert buzgóságával és hűségével párosulva, fényes biztositékúl szolgai arra nézve, hogy benne erélyes és lelkiismeretes
kormányzót és hű vezért nyert egyházmegyénk. Éljen
soká egyházunk és hazánk javara 1
A gyűlés többi nevezetesebb tárgyai közül felemlítem még a pozsonyi akadémiára vonatkozó pontozatokat,
melyeket a közgyűlés némi változtatással és hozzáadással
elfogadott.
Az esperességi jegyzők közül Velky János és Bazilidesz Gusztáv, hivatalaikról lemondván, helyeikre Madarász Soma és Terray Gyula lettek egyhangúlag megválasztva.
A főesperesi évi jelentésről, midőn majd a megboldogúlt főesperes hirtelen halala következtében beállt némi
zilált állapotok rendezve lesznek, jövőben bővebben megemlékezünk.
A körlelkészi jelentésekből örömmel jelezhetjük,
hogy dacára a mult évi inségszűlte szomorú viszonyoknak, s járványos himlő-betegségnek, mely miatt sok helyen az iskolák több-kevesebb időre bezárattak, a tanítók
általában kitűnő eredményt mutattak fel, s a jelentések,
különösen a magyar nyelv tanításában, fényes sikerről
tanúskodnak.
Voltak keserű tárgyai is a gyűlésnek, melyek, hogy
az étvágyat el ne rontsák, délutánra halasztattak; de
ezekkel nincs mit dicsekednünk.
Megemlíthetem még, hogy az esperesség az orsz.
prot. árvaház alapitótagjai közé belépett.
A jövő 4 évi gyűlés helyéül Kövi városa tűzetett ki.
Végül talán szükségtelen fölemlítenem, hogy a I 50

terítékű fehér asztal mellett a közebéd, a beiktatási ünnepély természetéhez képest hivatalos és nemhivatalos, komoly és kedélyes pohárköszontések között, vígan és
ékesen folyt le.
Baltazár
Antal,
esp. főjegyző.

RÉGISÉGEK.
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Superintendensi utasítás a veszprémi püspök
egyházi vizsgálata tárgyában.
Tisztelendő Senior uramnak, kegyelmednek, Istentől az mi Urunk Jézus Krisztus által kegyelmet és békességet kívánok 1
Tekéntetes Nemes Veszprém vármegyének Diebus
13-a et 14-a praesentis ugyan Veszprémben celebrált generális gyűlésében elolvastatott egy parancsolat, melly,
az mint megérthettem, Die 8-a Decembris A o 1755. felséges kegyelmes királyné asszonyunk subscriptiója alatt
emanált illy vagy hasonló tenorral : Datur absoluta potestas dioecesano Episcopo Vesprimiensi, quod universas
ecclesias, capellas, Oratoria tum catholicorum, tum vero
aug. et helv. confessioni addictorum visitare valeat, catholicos quidem de quibuslibet punctis, aug. et helv.
confessionis niinistros et praedicantes duntaxat de eo :
Num iidem rite baptisent et an ad baptisandum sufficienter sint instructi, interrogare et examinare possit,
Deinque reditus, clenodia templorum et oratoriorum, sallarium item et loca parochialia, eorumque appertinentia
investigare valeat, concessum est.
U g y hallom készül is O Nagysága ezen visitatiót
véghez vinni, azért ha szintén sok tiszteletes atyánkfiainak dexteritásokról nem kételkedem is, kik készek megfelelni nagy alázatossággal és becsülettel O Nagyságának,
mindazaltal ha némelyek találtatnának, kik ezen visitatiótól, mint valamelly uj dologtól irtóznának, noha nem
uj dolog, mert megtetszik ex I. Petr. III. 15., hogy még
a pogányok is régen akartanak számot venni a keresztyénektől, az ő bennök való reménségről, annyival inkább
hát nem újság, ha ma a keresztények a keresztyénektől számot akarnak venni az ő bennök való Hitről, — az
olyaténokat szükséges nekünk bátorítanunk, hogy semmiben meg ne félemjjenek, se pedig magokviselésekben
s beszédekben botránkozásra való alkalmatosságot ne szerezzenek. Jóllehet pedig O Nagyságának minémü kivansági és kérdései lesznek, azt én teljességgel nem divinálhatom, azért is a feleletek iránt minemüek legyenek,
senkit nem informálhatok, mégis mindazáltal conjecturaliter ím e kérdéseket és azokra való feleleteket, sőt
ez egész levelet is pro forma kegyelmednek az maga
V. Tractusában nem árt currentálni, míg többet nem
experiálhatunk.
1-0. A keresztségnek definitiójáról, szerző okáról,
materiájáról, formájáról, végeiről s hasznairól való kérdésekre minden t. atyánkfia felelni tudgyon.

2-0. Támadhatnak, pro vexa, a keresztség körül
respective szükségtelen kérdések is, p. o. : Ha vizet nem
lehetne hamar találni a keresztelésre, meglehetne-e borral vagy ollyatén vízzel, mellyel az hust a tűzhöz mosták, az gyermekeket keresztelni ? Felelet: Könnyebb
akármely helységben is vizet szerezni, mint sem bort vagy
egyebet. Más egyébb materiákat is szoktak emlegetni,
mellyek mind szükségtelenek. Lásd I. Tim. VI. 4. így
ha azt kérdenék, ha valamelly asszonyi állattól csuda
születtetnék, mellyen emberi forma nem volna, meg kellene-e azt keresztelni ? Felelet: Meg. (Hozzá tévén azt,
ha emberi okos lélek vagyon benne.) Keresztellek tégedet, etcet. Jobb leszen mindazáltal az ily curiosa kérdésekre, ha lennének, nem is hallgatni, mellyek tudgyuk
rnilly sokak és előszámlálhatatlanok. II. Tim. II. 23.
3-0. A bábáknak megengedjük-e, hogy kereszteljenek ?
Erre unanimiter ezt kell felelni : Mi felséges királyné
asszonyunk kegyelmes protectioja alatt ugy vagyunk,
mint helv. confession levők. Nyilvanvaló az pedig mindenek elótt, hogy a helv. confessio meg nem engedi a
bábáknak és akármely asszonyoknak is a keresztségnek
administratiojat, azért tőlünk tovább azt kérdeni nem
szükség.
4-0. Ha de intentione ministri lészen a kérdés ?
Felelet: Igenis megkívánjuk, hogy az egyházi szolga
igen jó igyekezettel legyen, különben igen vétkezik, etcet. De a sakramentomnak tökéletes voltat mi az hittől,
igazságtól, Isten jóságától függeni állítjuk és nem az egyházi szolganak személyebeli méltó vagy méltatlan
voltától.
5-0. Ha a keresztségnek szükséges voltáról leszen
az kérdés ? Felelet: Mi szükségesnek tartjuk igenis a
keresztséget Krisztus Urunknak szerzése és parancsolatja
szerént, és valaki akár vakmerő megutallásból, akár
restségből a szent keresztséget elmulatná, azt kárhoztattyuk, mindazáltal hogy Isten magát olly szorosan
e szent Sakramentomhoz kötötte volna, hogy a nélkül
az ő véghetetlen kegyelmessége szerént senkinek idvességet nem adhatna, vagy nem akarna adni, azt nem állittyuk. Azért nem tanittyuk, hogy az kisdedek (kiknek
megkeresztelkedésekre idő s alkalmatosság nem levén) ha
meghalnak, csupán csak a szent keresztség külső vizének
fejekre való nem töltése altal az Isten színének látásától
megfosztatnának. N. B.: Nem kell ugyan az kérdésekre
ily hosszú feleleteket adni, nem is kell mindjárt hamar
felelni, hanem minekutánna az kérdés elvégeztetik és
jól megértetik, többet elő sem kell hozni, mint volt az
kérdésben. A feleletek pedig szelídséggel, de generositással legyenek.
6-0. Az egyházi jövedelmeket, a templomnak clenodiumait könnyen megjelenthetni akárholott is, reménylem senki is azok által irigységre fel nem ingereltethetik.
7-0. Hogy ha valamelly nem régen lett épület iránt
controversia támadna, azt kell felelni utoljára, hogy mi
felséges királyné asszonyunk parancsolattyát tavalyi esztendőben egész engedelemmel értvén, ha az előtt tet-

tünk valamelly épületet, azt kérdésbe, apprehensioba
épen nem lehet venni. Ezután ha valamit építeni kéntelenittetiink, a T. N. Vármegye Tisztyeinek magunkat
insinualni fogjuk.
8-0. A schola-mesterek, kivált némelyek, szokások
szerént tanítványokkal ne kérkedgyenek, ennyit s annyit
tudnak s tanulnak, sőt inkább őket alázzák.
9-0. Hogyha O Nagysága az eleibe való harangozást
kívánná parancsolni, azt kell felelni, hogy mi devotioért
szoktunk hararigoztatni, nem valamelly külső tisztességtételért, O Nagyságát a mennyire tudjuk akképpen kívánjuk is revereálni. A harangozásnál nagyobb tisztességet tészünk, mindazáltal ha teljességgel el nem mulhatik,
az ily és hasonló adiaphorumokban nem kell ízetlenkedni.
10-0. A templomokba O Nagysága ha be akar
menni, nyittassanak meg az ajtók.
11-0. Ha a visitatioért cathedrale exigáltatnék ? En
azt mondom, azzal épen nem tartozunk, felséges királyné
asszonyunk azt nekünk nem parancsolta, hogy azért fizessünk, nincsen is az mi ekklánknak semmi olly cassája,
mellyből valami honoráriumot adhatnánk, nyilvánvaló
melly szegények légyünk. Erővel itt rajtunk senki semmit sem vehet, nem is veszen. Ha pedig valamelly 11aturalék kívántatnának s mód lenne administratiojában,
az Hospitalitast illő megmutatni.
12-0. Szorgalmatossan rea kell vigyáztatni Tiszt. Senior uramnak, midőn O Nagysága ezen visitatiot elkezdi, minémii methodussal praecedal és azonnal valamit az Ekklésiáknak informatiojára szükségesnek ítél
kegyelmed, sietve lovas posta altal is currentálja és az
Ekklákat megerősítse, ne féljenek, mert semmi bántások
itten senkitől sem lészen. Mellytől továbbra is Isten
mindnyájunkat oltalmazzon és védelmező szárnyaival
minden veszedelmek ellen fedezzen be, az ő áldásaival
pedig vigasztaljon meg.
Dátum Papae, die 23-0 Junii, 1746.
Tiszteletes Uramnak kegyelmednek kész szolgaja, a
Krisztusban attyafia Torkos Jakab superintendens.
A belső-somogyi ev. ref. egyházmegye levéltárából közli :

Csire István.

K Ü L F Ö L D I E G Y H Á Z ÉS I S K O L A .
Gordon János emlékezete.
Gordon Sándor, belfasti unitárius lelkész, kinek
hazánkról, idegennél ritka avatottsággal és szeretettel
irt munkáját lapunk f. évi 2-ik számában ismertettük^
ismét egy kis angol könyvet küldött be hozzánk e magyar felírással : , Az édes atyám emlékezetére. G. S.® —
A könyvecske angol címe : s Funeral address by the rev.
Charles Beard B. A. and Sermon by the rev. Edward
H. Delf in memory of the rev. John Gordon, who died
at Kenihvorth, saturday 24 th april, 1880.* — Delf
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emlékbeszéde, mint szónoki mű is kitűnő, és ha egész
terjedelmében közölhetnők, egyházi irodalmunk mindenesetre egy remek munkával gazdagodnék ; azonban minket a beszéd különösen azon adatoknal fogva érdekel,
melyekkel képet alkothatunk magunknak egy férfiról,
kit ismeretlenben megszeretünk, mert léteit adott egy,
hazánk iránt kiváló szeretettel viseltető derék embernek.
E szempontból közöljük a következőket.
Gordon János szintén unitárius lelkész volt, de
hét év óta nyugalomba vonulva Kenilworthban lakott,
hol 73 éves korában meghalt. De azt a hitvallást, melynek több mint négy évtizeden át lelkesült hirdetője
volt, ő nem örökölte; az lassan szerzett legbensőbb
meggyőződésének gyümölcse volt. Mert — a mint
Delf megjegyzi — Gordon János mindenben egész
ember volt ; akármihez fogott, ha irni, beszélni, szónokolni kellett , mindég a lehető legjobbra törekedett és soha egy lépést sem tett, mely meggyőződését foglyul ejthette volna. Középiskolai bevégeztével, hogy az oxfordi egyetemre tölvétessék, alá kellett
volna irnia az anglican 39 cikknek; de lelkiismerete
nem engedte, hogy bár anglican hitben volt confirmálva,
gondolatszabadságát fogadástétellel jövendőre is lekösse. Gordon János tehát haza ment és atyja házánál
magán uton készült methodista papnak. Soha semmiféle
akadémiában, kollégiumban vagy egyetemen nem járt,
s bár nem részesült azon előnyökben, melyeket a nyilvános iskola nyújt, mégis magas képzettségre tett szert.
Nagy jártassággal birt a görög és római klasszikusokban
és a philosophiaban, az angol egyház oszlopembereinek
műveit pedig s úgy ismerte, mintáz öt ujját.c< A héber ó- és
a görög újtestamentum egy kötetben, valamint 'egy kis
kiadású Shakespeare állandóan vele voltak. Egész életén
át változhatatlan ragaszkodással viseltetett a bibliahoz,
mint a keresztyén igazság alapjához, és erősen hitte a
kijelentést, valamint Isten önkinyilatkoztatását Krisztusban, mely a puszta természetvallás minden lehetőségén túlmegy. Azonban Foxból és Barclayból megtanulta,
hogy a szellem több a betűnél, minélfogva, bár mindég
biblia szerinti keresztyén volt, mentve maradt mégis a
bibliabálványozástól.
Lelkipásztori működését mint Wesley-féle methodista kezdte meg és mint Moore Henriknek, Wesley egyik
végrendeleti végrehajtójának káplánja tartotta 18 éves
korában első egyházi beszédét. Teljesen orthodox,
vonzó szónok volt, és áldásos papi működését ez irányban háborítatlanul folytatja vala, ha a papi conferentia
többsége oly határozatot nem erőszakol ki, mely Gordon nézete szerint a keresztyén ember szabadságát jogtalanul korlátozni kívánta. A többség nem tágított, Gordon pedig bűnnek tartván, hogy a mit lelkében igaz
nak vallott, akárki kedveért is megtagadja, nem tehetett
mást, mint, hogy leköszönt és végképen visszavonult a
Wesley követőitől.
A fájdalmas megpróbáltatás ez idejében megismerkedett Kenlish János, birminghami unitárius lelkészszel

kinek befolyása alatt Gordon theologiai nézetei uj irányt
nyertek. Channing iratai, különösen prédikációi teljesen
lebilincselték, és lelke végtére megtalálta a hiteszmék
azon világos formulázását, mely szabad szellemének minden tekintetben megfelelt. Igy lett Gordon azon emberszerető vallásos eszmék ihletett hirdetője, melyeket magyar közönségünk mint unitarismust ismer.
Uj hitfelei közt Gordon János csakhamar az elsők
között foglalt helyet. Állandó munkatársa volt a „Christian Reformerének, mely az ő tollából becses dolgozatokat
hozott, míg önálló, „Protestantismus® és „Christian Developments 4 című két munkája valószínűleg élni fog az
angol irodalomban.
A szónok eképen a boldogultnak valtozatos életpályáját lerajzolván, élénk színezetű képét adja a jeles
férfi szellemének és jellemének. „Gordon János jámborsága — úgymond — köztudomásu volt ; Isten utján járt.
Birtokában volt a mennynek, hite, a földnek, rokonszenves természete által. Nagy önuralma mellett egyszerű,
természetes volt, mint a gyermek. Finom ösztönnel,
mívelt Ízléssel és az emberi jellemek felismerésére csodaszerű éleslátással birt* stb. stb.
Megindító és nagy mértékben tanulságos, a mit
szónok a maga személyes viszonyáról a boldogúlthoz
elmond. „Nem szándékom — így szól — közös titkainkat nyilvánosság elibe vinni; de a mennyiben sokan
csodálkoztak azon, hogy mikép allhatott fenn köztem
és a boldogult közt, mint merőben különböző theologiai
meggyőzödésüek közt oly szoros barátság : ki kell jelentenem, hogy e barátság nagy mértékben vallásos
természetű volt. A vallásnak kevés pontja van, melyet
közösen meg nem vitattunk volna. E vitatkozások közben
megtanultunk különbséget tenni az isteni igazság lényege
és azon mód közt, a hogy mi amaz igazságot tekintjük.
Én nem tudtam a dolgokat ugy nézni, a hogy Gordon
János nézte ; de mindenikünk, a mit hitt, azt lényeges
igazságnak, az örök Isten igéjének tartotta. Keresztyén
barátság nem függ a vélemények egyezőségétől, mert
az szellemi valami, az maga az élet.®
íme egy életpálya, mely felől ítéletünk nem lehet
egyéb, mint tartózkodás nélküli elismerés, dacára a hervadtlelküség azon divatos theoriájanak, mely a külső
hitvalláshoz való ragaszkodast erénynek tartja még
akkor is, ha a szív attól végkép elidegenedett. Gordon
János valódi protestáns volt és mint ilyen, lelkiismerete
sugallatat fölibe helyezte a látszatos következetességnek. Ez az ő dicsősége s azért mondjuk emlékére :
Ave, pia anima !
Ballagi Mór.

IRODALOM.
Középiskolai oktatásunk. Irta Győri József. Debrecen, 1880. Telegdi K. Lajos bizománya. 8-rét, 56 lap.
Ára 30 kr. Szerző élénken és elég ügyes érveléssel bon-

colás alá veszi középtanodáink jelenlegi szervezetét s az
oktatás sikerének emelése, illetőleg biztosítása végett
számos gyökeres reformot hoz javaslatba. Különösen ki
kell emelnünk azon nézetét, mely szerint a latin és görög nyelvet a rendes tantargyak közül lassankint ki kell
küszöbölni s azok helyébe mint rendes tantárgyakat, a
franciat, angolt és németet, tehát az élő nyelveket kell
behozni. Ezzel szemben azonban mi hivatkozunk a tapasztalatokra, különösen a philantropistak kísérleteire, melyek
arról győzhetik meg a világot, hogy a modern nyelvek
tanítása altal a középtanodák főcélját, a gyermek elméjének képzését, és fejlesztését nem valósíthatjuk meg, vagy
legalabb sokkal kevésbé érhetjük el, mint a klasszikus
nyelvek tanítása altal. Az efféle tapasztalatokat csak akkor lehet megdönteni, ha ellenkező tapasztalatokra történik hivatkozás, amit az előttünk fekvő röpiratban hiaba
keresünk. Szerzőnek azon érvei sem győztek meg bennünket, melyeket a kilenc osztály ellenében felhoz. De
azért készséggel elismerjük, hogy munkaja, habár annak
legfőbb alapelveit mi részünkről nem osztjuk is, a napirenden levő középiskolai kérdésben termékenyítő eszmecserére szolgáltathat alkalmat.
Zombori Gedő, megyaszói ref. lelkész előfizetést
hirdet ily cimii müvére : Egyházi beszédek ünnep és
vasárnap délutánra. A munka az ó- és újszövetség legérdekesebb helyeiből merített, rövid és népszerű homiliakat fog tartalmazni, melyek hivatva lesznek egyrészt
a heidelbergi katé értelmezését, másrészt a bibliamagyarazatot és az egyházi beszédet pótolni. A jeles tollú
egyházi iró eddigi irodalmi munkássága feljogosít bennünket a reményre, hogy most megjelenendő egyházi
beszédei a célnak meg fognak felelni, ami annál kívánatosabb, mert délutáni homiliakban s délutáni urvacsoraosztas utan mondandó prédikációkban nagyonis szegények vagyunk. A munka 24—26 íven, két füzetben
jelenik meg, az i-ső füzet szeptember végén, a 2-dik jövő
évi jan. i-sején. Egy-egy tüzet előf. ára 1 frt. Az előf.
pénzek folyó évi szept. 15-ikéig Kókai Lajos könyvkereskedőhöz, Budapestre (IV. ker., Karoly-utca) küldendők be.
Beköszöntő egyházi beszéd. Irta s foiyó évi. jul.
4-én történt hivatalba iktatása alkalmával Sárkeresztúron
elmondotta Lévai/ Lajos, ref. lelkész. Budapest, 1880.
Kókai Lajos bizománya. Ára 20 kr. Az egész bevétel
a sárkeresztúri ref. egyház javára fordíttatik. — Az ifjú
lelkész jelen beköszöntőjében 2. Tim. IV. 2. alapján
azon kérdéseket fejtegeti, hogy mit értünk az ige alatt,
mikor és hogyan kell azt prédikálnunk? Minden során
meglátszik, hogy irója egyike azon keveseknek, akik
a papi hivatás magasztosságától a szó szoros értelmében at vannak hatva. S ez a körülmény a különben is
kitűnő szerkezetű, szépen irt beszéd szónoklati és irodalmi értékét nagyban emeli. A legtisztább szívből kívánjuk, hogy a derék papnak, ki a legszebb és egyháza
felvirágoztatására nézve a legüdvösebb elveket hirdeti,
legyen elég ereje, az általa vallott eszméket, ugy saját

gyülekezete, mint közvetve az egyetemes egyház érdekében megvalósítani.
A csurgói ev. ref. nagy-gymnasium könyvtárának
betűrendes sorjegyzéke megjelent. Készítette Héjas Pál,
tanar és könyvtárnok. Ára 20 kr. Megelégedéssel kell
jeleznünk, hogy ujabb időben protestáns iskoláink egymásután közrebocsátják könyvtáraik címjegyzékét. A
most megjelent csurgói katalógus ellen csak az az egy
kifogásunk van, hogy külön vannak abban választva a
főkönyvtár, a Földváry-könyvtár és a pápai ref. főiskola
által ajándékozott könyvek jegyzékei. Ez által természetesen a különben gondosan készített katalógus használata
kissé meg van nehezítve.
Olasz Lajos, bogyiszlói helv. hitv. tanítónak temetési alkalmakra irt „Részvét-könyek" című munkájából
a 3-dik füzet megjelent. Tartalmát képezik : előbeszédek,
búcsuzások, síri beszédek és síri áldások. Ára a 134
lapra terjedő, csinosan kiállított füzetnek 1 frt. Kapható
szerzőnél.

K Ü L Ö

N F É L É K .

* Személyi hirek. Harkányban (Zemplénmegyében), mint bennünket tudósítanak, az újból megejtett lelkészválasztás alkalmával ismét AbraJiámi Gyula, szántói
ref. lelkész választatott meg. Az első valasztást az egyházmegye megsemmisítette s a megválasztott Abrahámit a jelöltségből kizárta ; a superintendentia azonban
a tractus ítéletének a nevezett lelkészre vonatkozó részét feloldotta, aminek következtében Ábrahámit újból
kijelölték és meg is választották. — Az emődi ref. egyház lelkészévé f. hó i-sején Horváth Bertalan
miskolci
segédlelkész választatott meg.
* Bukarestben közelébb szentelték fel a magyar
ref. egyház uj orgonáját.
* Szalkszent-Mártonban f. hó 8-ikán Dobos Laci,
Dobos Mathild (a lelkész gyermekei), továbbá Schreiber
Rudolf és Ede, Szarka Ilona, Szabó András és Fekete
Pál kis növendékek a prot. árvaház javára jól sikerült színi előadást rendeztek, melynek tiszta jövedelmét,
7 frt. 90 krt, a lelkész hozzánk beküldvén, azt az „Adakozások" rovatában nyugtatjuk.
* A csetneki ev. egyház ősi szép temploma, —
mint a Rozsnyói Hiradó irja — teljesen el van hanyagolva. A templom külseje számos év óta renoválva nincs ;
a pompás góth stylü ablakok ívezeteiből a falpárkányok
alahullanak ; az esperességi könyvtár helyiségében egyik
góth ívezetü ablak faijának négyszögköve lecsuszamlott
s a súlyt csakis a mélyedésben álló szép rovátkos díszítmény tartja fön. Bent a templomban a sugár góth
ablakokat ezernyi ezer pókhaló födi s az ablakokra rakódott poron nemsokára talán a gyep is fölverheti magát. A bejárat északi oldalan egy remek régi kápolna
düledező állapotban van s a legkifogástalanabb stylü

siumban az 1880/1. iskolai évre a beiratások september
3 , 4 . és 5-én lesznek, délelőtt 8—i -ig ; september hó 6-án
pedig reggel 8 órakor a tanévet megnyitó istenitisztelet
után a tanítások azonnal megkezdetnek. A magánvizsgálatok, valamint a javító-vizsgálatok is, csak a beiratás
ideje alatt fogadtatnak el a tanárkar által meghatározott
időben. Az ifjú, ki a javitó-vizsgalatot jó sikerrel tette
le, beiratik a következő osztályba. Tisztelettel kéretnek
mindazon protestáns és róm. kath. szülék, kik gyermekeiket a jövő iskolai évre ezen gymnasium I.—III. osztályába óhajtják bejegyeztetni, hogy bejelentéseiket
az igazgatóságnak, még a beiratás kitűzött ideje előtt
vagy levélben, vagy élőszóval szíveskedjenek megtenni,
hogy számokra hely fentartásáról lehessen gondoskodni.
* Lé vyt, a hires párizsi könyvkiadót legközelébb ! A bejelentés megtételére kéretnek a magántanulók is.
nagy szerencse érte. A congregatio librorum prohibito- Budapesten, 1880. augustus 15-én. Az igazgatóság.
rutn f. évi jun. 21-kén kelt határozata szerint Dumasnak
* Szerkesztői mondanivalók. Körmendi) Pál ügyLévy altal ez évben kiadott „La question du divorce(< véd úrnak Pápán. A kérdéses közlemény szerzőjét —
(Az elválás kérdése) cimü munkája fölvétetett az indexbe. mint már egyizben e helyütt kinyilatkoztattuk — nem
Kell-e ennél pompásabb és jövedelmezőbb reklám Du- nevezzük meg, már csak azért sem, nehogy ezaltal az
mas könyvének ! ?
ügy személyes üggyé fajuljon. Nem az a kérdés, hogy
ívszalagok töredeznek, hulladoznak. Az említett lapnak
ezen közleménye nemcsak protestáns, de közművelődési
szempontból is igen szomorító. A csetneki templom valódi műremek, melynek tehát elpusztulása a hazai műrégészetre nézve pótolhatatlan veszteség lenne. Keletkezését, a benne található gótli feliratokból következtetve, a műrégészek — mint tudjuk — a 13—14. századba teszik.
Belsejében számos becses régiség talalható, u. m. oltárképek, faragványok, továbbá Ernő schleswig-holsteini
herceg, Bebek, Csetneki sírkövei stb. Elvarjuk az esperességtől, illetőleg a superintendentiától, hogy az orsz
murégészeti bizottsággal érintkezésbe tevén magát, a
csetneki ősi, tiszta góth stylii templom fentartására
nézve meg fogja tenni a szükséges lépéseket.

* A debreceni egyetem eszméjenek egy olyan szószólója akadt, amelynek pártfogása a legjobb ügyet is
képes teljesen hitelvesztetté tenni és megbuktatni. Ez a
szószóló a szemforgató, jámbor „Magyar Állam*, mely
egyik közelébb megjelent vezércikkében ezeket irja : »Egy
protestáns egyetemnek Debrecenben való felállítását követeli : a) a méltányosság, az igazság és az államérdek;
b) azon körülmény, hogy a protestáns tudósok, sajat
egyetemök levén, ne kényteleníttessenek idegen jószágon
foglalni (sic 1); c) azon óhajtás, hogy saját kincsök erélyes megőrzése közben hajlandóbbakká legyenek a
szomszéd atyafi birtokát is védeni/ Hát biz ez mind
nagyon szép ; de nagyon együgyűeknek és tapasztalatlanoknak kellene lennünk, hogy felüljünk a keresztes lap
esetlen kacérkodásának. Méreg drága volna nekünk az
a debreceni egyetem, ha ahoz azon az áron juthatnánk,
hogy a budapesti egyetemről, — erről az „idegen jószágról" (?), melynek a minket jogosan megillető részéből
egydarabkát nagy kínnal immár sikerült okkupál"
nunk, — katholikus felebarátaink javára nagylelkűen lemondanánk, ugy hogy az visszanyerné ismét ama kizárólagos katholikus jellegét, melyen a felvilágosodás szellemének
terjedése s a vallásfelekezetek közötti viszonosság- elvének
lassankint való meggyökerezése olyan-amilyen rést mégis csak ütött. A ,Magyar Államinak tehát soha se fájjon
a mi fejünk. Majd megcsináljuk mi valaha azt az egyetemet, ,amelynek a felállítását követeli a méltányosság,
az igazság és az állam érdeke € , anélkül, hogy a „Magyar Állam" inye szerinti esztelen aldozatot hoznánk.
A tolnai ev. egyházmegyének jul. 28. és 29-kén
tartott közgyűlése — mint bennünket tudósítanak — a
bonyhádi algymnasium tanárainak fizetését 800 frtról
1000 frtra emelte fel.
Iskolai értesítés. A budapesti reform, főgymna-

a mulasztásra és a hibákra ki hívta fel a közfigyelmet;
hanem az, hogy a mulasztás helyre van-e mar ütve ?
Ez utóbbi kérdésre jogosult kíváncsisággal várják a
feleletet mindazok, akik a pápai egyház iránt érdeklődéssel viseltetnek. Ha azonban önöknek — nem tudjuk,
mi okból — szükségük volna annak a nevére, akitől
ama leleplezések eredtek : tessék sajtópert indítani. Talán
akkor célt érnek. De akkor is csak talán ; mert —
megvalljuk őszintén — habár nem telnék benne valami
nagy gyönyörűségünk, hogy lapunkat, mint egyházi lapot, nyilvános esküdtszéki tárgyaláson meghurcojlák :
egyatalában nem félnénk a felelősséget magunkra vállalni egy oly közleményért, amelynek állításait mind
egyszóig maguk a vádlók beismerik s amelyben e szerint
rágalmat, annál kevésbé személyes sértést a legkörmönfontabb prókátor se képes fölfedezni. — E. Gy.
Igen köszönjük szívességét, melynél fogva az illető egyházmegye körében történtekről tudósított bennünket;
de mivel becses tudósítása nagyobb részt olyan eseményekre vonatkozik, melyek hónapokkal ezelőtt történtek,
sajnálatunkra nem közölhetjük azt. Jövőre kérjük gyorsabban referálni az egyházi vagy iskolai gyűlésekről Másik
cikkére sort kerítünk.

N E C R O L O G .
A barsi ref. egyh. megyének veszteségei, a legközelebbi időben rendkívül nagyok. Alig egy pár hava,
hogy elvesztettük lelkészeink Nestorat. egyh. megyénk
esperesét, s ime már újra gyászt öltöttünk, mert egyh.
megyénk tanítóinak példányképe, az érdemekben megőszült, s mindenki tiszteletét, szeretetét biró óvári tanitó,

Kis István nincs többé. Még- nem igen rég ideje,
hogy a tanitói értekezleten mindenkit felvillanyozott
vidor s ruganyos szellemével, s most félévi betegeskedés után f. hó 2-án elhunyt. Amily tiszta s viszálkodásoktól ment, csendes volt élete : oly csendes volt halála is.
Kis István szül. Kis Sáróban, Barsmegyében, 1805ben, egyszerű földmives szülőktől. Elemi tanulmányait
születése helyén végezte. 15 éves koraban a losonci iskolaba ment, a hol a gymnasiumot kitűnő sikerrel, tanarai s tarsai szeretetét kinyerve végezte.
1831-ben a g.-szt.-györgyi ref. egyház, tanítójaul
választotta, a hol azután házas életre lépett mostani
özvegyével, Tóth Juliannával. 1834-ben az óvári ref.
leányegyház hívta meg tanítójául, hol mindez ideig, tehát 46 évig, kitűnő szorgalmával, s igazán példás életével, nemcsak hívei, de egyh.-megyénk tiszteletét s szere
tétét is kiérdemelte. Egy év kellett volna még, melyre
magunk is oly örömest számítottunk, hogy 50 évi tanítói jubileumát megtarthassa, a mikor kartársai, tisztelői, és
hívei szép emlékekkel akarták megtisztelni. De Isten
másként akarta. íme a férfiú', ki oly vallásos és képzett
nemzedéket nevelt, hívei s egyh. inegyenek részvéte,
könyei között f. hó 4-én cl. e. 10 órakor öröknyugalomra tétetett az óvári temetőben, körül vévén koporsóját neje, gyermekei, unokái, rokonai s barátai.
A boldogult igen sok érdemet szerzett 49 évi tanitói működése alatt. Mind az elméleti, mind a gyakoriali tanítás terén kitűnő volt. A házi ipart már évtizedek óta tanította s gyakorolta maga is. De az úrnak
szőlőjében szintén ernyedetlen munkás volt. Mondhatom,
hogy ha minden egyháznak ily tanítója lenne, a templomok nem lennének üresek, s nem lenne panasz a
közönyösség felett. Adjon a mindenható sok ily tanítót
magyar prot. egyházunknak !
A temetést a tanítói kar szépen betanult éneke
nyitotta meg. Azután Molnár Sámuel, ládányi lelkész s
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Az országos prot. árvaházra : Németh Káról)- budapesti ev.tanár 2 frt 50 kr. Zeke Lajos siklósi ref. lelkész
3 frt. (Ehez járultak: a confirmándusok 1 frt 90 kr.
Szűcs Dániel tan. 50 kr. Zeke Vilma 60 kr.) Bálint Károly farkasdi ref. s. lelkész 1 frt 42 kr. az iskolás gyermekek részéről. Szilágyi Gábor ötvöskónyi ref. leik.
2 frt. Szél Kálmán szalontai ref. leik. 2 frt 47 kr. (Ehez
járultak: a confirmalt fiúk 90 kr., a conf. leányok
1 frt 57 kr.) Dobos László szalkszentmártoni ref. leik.
7 frt 90 kr.
A Bethesda-kórházra: Szilágyi Gábor •ötvöskónyi ref. leik. 1 frt.
Szerk.
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3 * 1 3 7 - s l z

leány - n é p i s k o l á b a n

évi j a v a d a l m a z á s a 3 0 0 frt készpénz,

egyh. megyei főjegyző tartott rövid, de velős beszédet a templom előtt, honnan az egész gyülekezet a
templomba ment. A 90. zsolt. meghatóan szép eléneklése után, szintén Molnár S. tartott halotti beszédet 2. Kir. 23. r. 17. v. felett. A beszéd kitűnő tapintattal volt kidolgozva, ugy hogy mind az értelmesebb,
mind az egyszerűbb hallgatóságnak épülésére szolgált.
A sírnál Bacha B., füzesgyarmati lelkész ugyanott,
a sír behantolása után Arany Lajos, ládányi tanító
tartottak egy-egy sikerült beszédet.
Nem hallgathatom el, mert feltűnést okozott, hogy
ily érdemes, buzgó s mindnyájunk által szeretett tanító
gyászünnepélyén a lelkészi kar igen gyéren volt képviselve. Valószínű azonban, hogy ennek oka az esős
idő volt.
Béke legyen az elhunyt veterán bajnok hamvai
felett! Az emlékezet s halas kegyelet koszorűkat fűz
sírjára. Emléke mindnyájunk szivében él.
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A Glosius Sámuel és Dániel-féle alapítványt a pesti ev. ág. h. egyháznál kezelő bizottság ezennel
közhírré teszi, hogy a föntirt alapítványból külhoni egyetemeken tanuló ág. hitv. ev. lelkészi vagy pedig gymnasiumi tanár-pályára készülő ifjak számára több rendbeli, egyenkint 210 ném. bir. markból álló ösztöndíjt fog a
jövő 1880/81. tanévre kiosztani.
Ezen ösztöndíjak egymásutáni két éven át élvezhetők.

Az elnyerhetés feltételei:
1. Ha hittani jelölt a folyamodó, akkor már is két évi folyamot jól végzett legyen valamely magyarhoni protestáns theologiai intézetben.
2. Ha tanári pályára készül a folyamodó, akkor az érettségi bizonyítvány kelte után már két évig
honi vagy külföldi magasabb intézetben a maga választott szakában jó sikerrel tanúit legyen.
3. Azonkívül minden folyamodó a választott pálya különbsége nélkül legyen :
a) magyarországi születésű és ágostai hitvallású ;
b) a magyar nyelvet tudományosan ismerje, helyesen irja és beszélje, mely körülmény hiteles külön
bizonyítvány által igazolandó be :
c) legyen feddhetetlen erkölcsi jellemű és jeles szorgalmú.
Ennélfogva felhívatnak ezennel külhoni egyetemeken levő mindazon lelkészi vagy tanári jelöltek, kik
már egy év óta a Glosius Sámuel és Dániel-féle ösztöndíjak élvezetében vannak, hogy ha még további egy évre
külegyetemeken maradni és az ösztöndíjakat élvezni óhajtásuk: azt az előttük tudvalevő feltételek teljesítése
mellett alólirott bizottsági jegyzőnél 1880. september 30-ig kérvényileg jelentsék be. Felhívatnak továbbá mindazon külegyetemeken tanuló vagy oda még csak ezután kimenni szándékozó lelkészi és tanárjelöltek, kik a
fenebb részletezett minőségi föltételeknek meg bírván felelni, ilyen ösztöndíjat a jövő 1880,1. tanévben élvezni óhajtanak, hogy a fent megirt kellékeknek kétségtelen beigazolására akár eredetiben, akár hitelesített másolatban
melléklendő tanodai, — ha van, candidaticumi — vagy egyetemi és egyéb bizonyítványokkal ellátott, az alabb kikötött
tanítási kötelezettséget is tartalmazó, sajátkezűen irt és alairt, lakhelyükkel és az utolsó postaállomással jegyzett
kérvényeiket f. é. 1880. september 30-káig való záridő előtt (melynél később beérkező folyamodványok figyelembe nem vétetnek) bérmentve és lepecsételve alólirott bizottsági jegyzőhöz (Budapest, V. Nagykoronautca
5. sz.) küldjék be.
A megszavazott ösztöndíjat a díjnyertes hit- és tanárjelöltek nem a tanév elején, hanem csak annak
második fele kezdetén, miután bizonyítványaikat az illető egyetemen sikerrel töltött első félévről és egyszersmind
a második félévre lett beiratásuk felől is (Frequentations-Zeugniss und Anmeldungsbogen), a 210 ném. bir. markról szóló, sajátkezű nyugtájukkal együtt előlegesen bekiildötték, fogják posta útján bérmentesen megkapni, mivégre szükséges, hogy egyetemi lakásukat a nyugta beküldésekor pontosan megírják.
A ki ezen hit- és tanárjelolti ösztöndíjat már egy évig húzta, a rákövetkező évre is annak élvezetében
csak úgy maradhat meg, ha reá ujabban is érdemesnek tapasztaltatott ; ha továbbá mar az első évben a philosophiát, beleértve a philologiát és kivált erkölcstani philosophiát is, szorgalommal tanulta, s a második évben is
tanulja ; végre ha magát előre arra kötelezte, hogy a külegyetemen töltött ösztöndíjas két év után a hazába
térve, a pesti ágost. ev. magyar-német egyházgyülekezet tanodajában, ha kívántatni fog, mérsékelt díj mellett
egy évig segédtanári hivatalt viselend.
Kelt Budapesten, 1880. augusztus 6-án.

(Busbach

£éter,

(Zsigmondy

elnök.

£enö,

jegyző.

Van szerencsém a nt. lelkész és t. tanitó uraknak tudomására juttatni, hogy a dunamelléki ref.
egyházkerület összes kiadványai, — melyek eddig megjelentek, — ezentúl nálam lesznek kaphatók ; névszerint :
A) Z D s T é ^ D i s l c o l e - i k ö n y v e k : .
i_4
Papp Károly. Bibliai történetek az ó- és ujtestamentomból és rövid bibliaismertetés. Kötve 20 kr.
B o c s o r L a j OS. Egyháztörténelem a népiskolák IV. osztálya számára. Kötve 20 kr.

Papp Károly. Vezérkönyv a bibliai történethez, néptanítók számara. 60 kr.

B) Gymnasiumi könyvek:.
B o c s o r L a j o s . Biblia-ismertetés a szt. föld rajzával. A gymn. I. és II. osztalya számára. Kötve 60 kr.
B o c s o r L a j o s . Egyháztörténelem, a gymn. IV. oszt. számára. Kötve 60 kr.
Kiss Kálmán. A bibliai könyvek története és szimbolika. Kézikönyv a gymn. VI. oszt. számára. Kötve 80 kr.
Laky Dániel. Vallástörténet a gymn. V. oszt. számára 80 kr.
Ezenkívül főraktára van nálam a s á r o s p a t a k i S e g y é b i s k o l a k ö n y v e k n e k , nemkülönben a

prot. egyházi irodalomnak.
Minthogy én kizárólag a protestáns egyházi és iskolai irodalom fejlesztését tűztem
ki feladatul, tehát szabadjon a t. lelkész és tanitó urakat felkérnem, hogy könyvszükségleteiket üzletem által sziveskedjenek beszerezni.
Kókai Lajos
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : 3Dr.

könyvárus, Budapesten, IV. ker., Károlyutca I. sz.
DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapest.

PROTESTÁNS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
SZERKESZTŐés

KI A D Ó - H 1 VATA L.:
VIII. ker. Máiiautca 10. sz. 1. em.

E l ő f i z e t é s i dij:

Hirdetések dija:

H e l y b e n házhozhordással s v i d é k r e postai küldéssel -1 hasábos petit sor többszöri beiktatásáért
félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdi
külön 30 kr.
kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban.

fgfT T e l j e s s z á m ú p é l d á n y o k k a l m i n d é g
Azon t. előfizetőink, kiknek előfizetésök
lejárt, annak megújítására felkéretnek.

Cékus István superint. megnyitó beszéde/")
Nagyméltóságú
és Főtisztelendő Kerületi
Gyűlés! >;)Az Ú r lőn nekem kőváram és az én
Istenem oltalomnak kősziklája/ így kiáltott fel
Dávid a 94-ik zsolt. 22-ik verse szerint, midőn a
szenvedés súlyos terhe alól feloldozva az isteni
szabadítás kies napfénye lövelt r e á ; ily fohászt
emelhetünk ma mi is a kegyelem istenéhez, midőn 10 mostoha év zaklatása után az isteni gondviselés ragyogó napfényét látjuk megújulni fölöttünk s szívünk őszinte érzelmitől ösztönözve
ugyancsak Dáviddal így szólhatunk: ^Jertek ! örvendezzünk szabadításunk kősziklájának és menjünk eleibe háladással.*
Nem tagadhatjuk ugyanis, hogy ezen év,
mely ínségével az Ú r , jóvoltából lezajlott fölöttünk, súlyosan nehezedett egyházaink és iskoláinkra s úgy városi, mint falusi egyházainkban
oly sajnos állapotot idézett elő, mely nemcsak
a hívek körében keltett Ínséget és nyomort, hanem a lelkészeket és tanítókat is megfosztá mindennapi kenyeröktől, képtelenek levén az egyházak fizetéseiket rendesen kiszolgáltatni, pedig
tudjuk, hogy a lelkészek és tanítók csak az Ur
oltáráról élhetnek; tudjuk, hogy ha különben is
szegény fizetésök megvonatik, családjaikkal a
mindennapi nélkülözés epesztő gondjainak esnek
áldozataivá.
*) Elmondatott a tiszai ág. h. ev. egyházkerületnek
7. l i k é n tartott gyűlésén.

Dobsinán

szolgálhatunk.

Azonban reméljünk jobbat s higyjük, hogy
az isteni gondviselés, mely szép aratással örvendeztette m e g édes hazánkat, ezután áldásának
gazdagharmatcseppjeivei fogja öntözni határainkat;
higyjük, hogy a jólét napjai teszik ismét örvendetessé életünket és menjünk istenünk elé háladással. Igen, menjünk eleibe háladással! Mondjunk hálát a mindenható istennek, ki meglátogat
ugyan olykor, mindazáltal javunkra igazgat mindeneket s el nem hagy végkép, hanem megszabadít irgalmassága és kegyelmességével. Mondjunk hálát, de nemcsak ajakaink elhangzó rebegéseivel, hanem szent nevét dicsőítő igaz keresztényi életünkkel, anyaszentegyházunk iránti forró
szeretetünk és ragaszkodásunknak
tettleges
viláo
o
goltatásával és a mostoha idők egyházunk jólétére célzó intésinek komoly felhasználásával is.
Tíz év óta évről-évre súlyosabb lett az idők
mostoha járása fölöttünk, elszegényedtek egyházhíveink, el sok egyházunk annyira, hogy nem
egy áll a kétségbeejtő örvény szélén ; nem egy
küzd a lét súlyos gondjai és nyomasztó terheivel. É s ha ez tagadhatlan tény, mi akkor a le
Hint mostoha idők Jciáltó intése hozzánk ?
Az, hiedelmem szerint :
Először, hogy lelkészek és egyházhívek egyiránt
komolyan gondoskodjunk
egyházaink és iskoláink
jólétének biztosításáról s ne engedjük azokat az
enyészet örvényébe sülyedni.
Az, hogy az egyházi*
elöljárók gondoskodjanak utak és módokról s
használjanak fel helyi körülményeik szerint minden tisztességes kútforrást arra, hogy az egyház
körében oly alaptőkét hozhassanak létre, melyből
idővel a lelkész és tanitó fizetése fedezhető le67

gyen s az Ínséges évek ne kockáztassák ev.
szentegyházunk biztonságát s felvirágzását. Az,
hogy az egyházhívek a vallásos apák és kegyes
anyák hitbuzgó példáját követve örömmel ragadják meg az alkalmat, a jólét napjaiban egyházuk
üdvének alapítványok és kegyadományok által
való emelésére s ne riadjanak vissza azon áldozattól, mely áldást áraszt egykor gyermekeikre
és Isten országát virágoztatja fel közöttünk ev.
egyházunk és hazánk javára.
Emelnünk kell azonban nemcsak egyházunk
körén belül egyházaink jólétét, hanem kivűl is,
hogy idővel reánk szálljon annak áldása. Segélyeznünk kell országos gyámintézetünket s a némethoni Gusztáv Adolf-egyletet, mely kettő már
most is évente legalább 25,000 frttal gyámolítja
egyházainkat, nagyobb buzgóság és áldozatkészség mellett pedig kétszer annyit is tehetne, ha
minden egyháztag évenként csak néhány fillért
tenne le annak oltárára istennek kedves áldozatul; rajta kell pedig különösen lennünk azon,
hogy a b. Radvánszky Antal egyetemes felügyelő
által az egyetemes gyűlésen indítványozott és
2000 frttal megkezdett ^evangyelmi országos közalapé, mely lelkes felkarolás mellett 4.500,000
forintot eredményezhet, megvalósíttassék, mert a
minden családtól egyszer-mindenkorra kívánt 2
frt. oly csekély áldozat, melyet egy pár évi jó
termés s közjólétünk emelkedése után egyházunk
üdvére mindenki szívesen és édes örömmel meghozhat ; bátor vagyok ennélfogva azon javaslatot
tenni, hogy egyházkerületünk kérje föl az egyetemes gyűlést, miszerint az folyó évi közgyűléséből
hívja fel az egyházkerületeket, hogy azok ezen közalap tettleges gyámolitását elfogadván, saját körükben intézkedjenek, miszerint ezen közalap életbeléptetésére a szükséges előkészületek mielőbb megtétessenek s azoknak foganatosítása, mihelyt a
kedvező idő beáll, azonnal elrendeltessék.
Továbbá a letűnt mostoha idők kiáltó intése hozzánk az :
Hogy egy kerületi evangy. árvaltáz létesítéséhez, melyben legalább 100 árva fiút és leányt ápolnánk és nevelnénk, komolyan és haladék nélkül
hozzálássunk s életbeléptetését erélyes hitbuzgóság és
lelkesült közreműködéssel előmozdítani
mindnyájan,
házak és hívek kivétel nélkül törekedjünk.
Tekintsünk vissza az Ínséges napokra, mind-

nyájan láttunk utcáinkon úgy városaink, mint
falvainkban koldulni járni oly elhagyott árvákat,
kiken szívünknek kellett megesni, ha meggondoltuk,
hogy ezek nemcsak anyagi nyomort szenvednek,
hanem leikökben is elárvulva erkölcsileg is elvesznek úgy az egyház, mint a haza és polgári társadalom részére. Tekintsünk vissza, mindnyájan
láttuk szegény, tehetetlen özvegy anyák édes
gyermekeit rongyosan és kiaszott arccal ajtóinkon
alamizsnáért bekopogtatni, kik nemes emberi
részvét s keresztényi könyöriilet nélkül az emberiség terhére nőnek fel vagy épen a polgári
társadalom átkaivá lesznek. Es láttuk nemcsak
ezt, hanem szemlélhettük különösen városainkban
azon veszélyt is, hogy vagyonosb ellenfeleink az
ily szegény árvákat pénzzel segélyezve magukhoz
édesgetik s körükbe vonják be, sőt jezsuita gyermekcollegiumok felállítását tervezik, hogy ebbe
prot. szegény és árva gyermekeinket is betereljék s ev. egyházunk terjedését és felvirágzását
az által is akadályozzák.
Nem kell-e ennélfogva ezen testi nyomort
és erkölcsi veszélyt látva önkényt a testvéri
őszinte szánalom és könyörülő szeretet, de egyszersmind az ev. anyaszentegyházunk iránti forro
ragaszkodás és hitbuzgóság szent érzetének fel"
lángolni kebleinkben r Nem kell-e könyörülő menyei atyánk véghetlen szeretetét utánoznunk, ki
napját feltámasztja mindenekre s atyai gondviselésére méltatja legszegényebb s legelhagyottabb
gyermekét is? Nem kell-e követnünk drága üdvözítőnket, ki széjjel járt és mindenhol jót téve,
szeretettel hirdette mindennek az üdv evangyéliomát, szeretettel áldozta fel mindnyájunkért életét
és arra hívott fel: >>; Engedj étek, hogy hozzám
jöjjenek a kis gyermekek s ne tiltsátok el őket,
mert ilyeneké a menyeknek o r s z á g a i
Atyámfiai ! Férfiak! nagy a feladat, nehézségekkel van
összekötve annak megoldása és kivitele, de szent
a cél, keresztényi, emberi és polgári kötelesség
azt teljesítenünk, épen azért ne riadjunk vissza
az akadályok és nehézségektől, hanem lépjünk
lelkesen a tett terére s mondjuk ki ma egy szívvel lélekkel, hogy mi kivétel nélkül mindnyájan
egy kerületi ev. árvaházat létrehozni Isten segedelmével s benne bízva, akarunk és fogunk.
Igaz,
nehéz a megoldandó
feladat, de hieö
o
delmem szerint nem kivihetetlen. Épitem pedig
?

törhetlen bizodalmamat és erős reményemet mindeneknek előtte azon mindenható
gondviselő
atyára, ki az árváknak is édes atyja és minden
szent és jó ügynek hű gyámolitója, ki már ker.
nyugdíjintézetünk megalapítása és 14 év alatt
1 18,798 frt 98 krra való növekedésében is tanúsította rajtunk azon kegyelmes igéretét, hogy a
kik benne bíznak, soha meg nem csalatkoznak
és hiszem, hogy fognak találkozni közöttünk oly
nemesszívű házastársak, kik istentől gyermekekkel nem levén megáldva, ev. árváinkat fogják
édes gyermekeikké fogadni s nagylelkű hagyományaikkal árvaházunkról s£m feledkeznek m e g ;
hiszem, hogy fognak találkozni egyházkerületünkben oly nőtlen vagy hajadon egyének, kik
családnak nem örvendvén, haláluk órájában az
által emelnek maguknak örök és elévülhetlen
emléket, hogy kerületi árvaházunkat teendík örökösükké ; hiszem, hogy támadnak özvegy férfiak
és nők, kik saját keserű tapasztalatukból győződvén meg az árvák sanyarú helyzetéről, az elhagyott árvák gyámolitását kedves kötelességöknek ismerendik; hiszem, hogy gazdagabb, sőt
csekélyebb jólétnek örvendő egyháztagjaink és
polgártársainknak is könyörületre indítja s tettre
buzdítja a kegyelemnek istene szivét és lelkét,
hogy árvaházunkat vagy évi kegyadomány vagy
kegyes alapítvány által segélyezzék s ez által
halhatatlan lelkök számára is kivívják Istennél azon
jutalmat, hogy az örök élet hazájában könyörületre találjanak és elnyerjék az égi üdv zavartalan boldogságát.
o

o

Épitem továbbá törlictlcn bizalmamat és erős
reményemet a lelkészek, felit nyelők, egyházak és egyliázhívek hitbuzgóséiga és eddozat készségére, bizton
elvárván, hogy ha a ker. árvaház tőkéjének közgyűjtés általi támogatására kedvező időben felhivatnak, szívesen teszik le az Ur oltárára a szent
cél előmozdítása érdekében áldozataikat.
Építem e fölött reményemet és bizalmamat
arra, hogy ha egy jó évben sorsjátékot
rendezünk
ügyünk előmozdításétra, az hathatósan mozdítandja
elő kitűzött célunkat, s tetemesen nevelendi alaptőkénket.
Épitem
végre bizalmamat és reményemet
arra, hogy szíves támogatást nyerendünk e részben a magas kormány, a magyarhoni gyámintézet és Gusztáv Adolf-egyletnél s megengedi

érnünk a jó Isten, hogy évről-évre nagyobb fejlődését lássuk jótékony intézetünknek.
T e g y ü k ennélfogva, ezen reményt ápolva,
ezen bizalmat szívünkbe oltva, sőt a ker. árvaház
létesítése iránt lankadatlan buzgóság és szent
lelkesedéssel eltelve, az eke szarvára kezeinket
s mondja ki 111a Isten gyámolító kegyelme és
szent segedelme reményében a Nm. és Ft. ker.
gyűlés határozatilag azt:
1-ször. H o g y a ker. ev. árvaházat létesíteni
komoly és határozott akarata.
2-szor. Hívja fel egyházkerületünk jobbmódú
egyházait, hogy melyik akarja azt köziilök kebelébe fogadni, s mily előnyt nyújthat számára ?
kész-e azt építésre alkalmas telek vagy lakházzal
előmozdítani vagy pedig bizonyos tőkével vagy
évi járulékkal segélyezni és biztosítani ?
3-szor. Nevezzen ki egy ker. bizottságot,
mely a jövő ker. gyűlésig az árvaház alapszabályait kidolgozza és az árvaház életbeléptetése
iránt célhoz vezető javaslatokat tegyen.
Ezért esedezem azon erős hitben, hogy ha
síkra szállunk és a lelkész és felügyelő urak
ezen szent ügyet komolyan karolják fel, reménységünkben az özvegyek és árvák kegyelmes
atyja meg nem szégyenít.
Ezeket kell tennünk egyházaink
anyagi
szükségeinek enyhitése s jólétének
fentartása
céljából. Azonban nemcsak anyagi szükség és veszély szemlélhető egyházunk körében, hanem szellemi szükség és veszély is, melyet szintén kötelesség elhárítanunk. Ilyen szellemi szükség röviden:
i-ször. Gymuasüimaink bel- és külügyének komolyabb vizsgádat alá való vétele, mennyiben kívánatos, hogy azok multunkhoz méltóan a kor kivánalminak megfeleljenek, feladatukat kellően
oldják meg és más hitfelekezeti vagy állami intézetek által túl ne szárnyaltassanak; épen ezért
sürgetnünk kell újra mult évben is tolmácsolt
azon határozatunkat, hogy az egyetemes gyűlés
az egyetemes felügyelőt bízza meg, miszerint a
középtanodák és felsőbb tanintézetek érdekében
tanácskozmányt tartva, az javaslatait a reformok
iránt megtegye, hogy azok az egyetemes gyűlés
által szentesíttetvén, mielőbb életbe lépjenek;
erről azonban bővebben az illető jegyzőkönyvi
pontnál.
2-szor. Ily szellemi szükség továbbá az, hogy
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nagyobb, főleg pedig azon városainkban,
kath.

egyh, apácakolostorokat

tézetek

létesíttessenek,

melyekben a r

épített,

/e/söM

leány-in-

m e r t ezen k o l o s t o r o k oly ve-

szélyt r e j t e n e k m é h ö k b e n , h o g y h a e n n e k elejét n e m
veszsziik és o d a t ó d u l ó l e á n y a i n k szívének m e g m é t e l y e z é s é t m e g n e m akadályozzuk, m é l t á n
tunk

attól,

miszerint e g y h á z a i n k

tartha-

j ö v ő j é t kockáz-

t a t j u k s k ö z ö n y ö s s é g ü n k által s a j á t k e z i i l e g á s s u k
m e g prot. e g y h á z u n k n a k az e n y é s z e t sírját.
van m i n d n y á j u n k

Tudva

előtt, h o g y e k o l o s t o r o k

szerüleg ev. e g y h á z u n k g y e n g í t é s e és
céljából é p í t t e t t e k ; h o g y l e á n y a i n k

terv-

megrontása

itt a r. k a t h .

e g y h á z k e b e l é b e való l é p é s r e c s á b í t t a t n a k ;

hogy

szívok oly b e n y o m á s o k , oly t a n o k t á r h á z á v á

téte-

tik, m e l y e k n e m az i g a z s á g és e g y h á z

szeretetére

v e z e t n e k , h a n e m e n n e k ellenkezőjét eszközlik; é p e n
azért a j á n l o m ez ü g y e t is k o m o l y

megfontolásra

s k é r e m a N m . és Ft. kerületi gyűlést,
veszély

elhárítása

saink egyházait ily felsőbb l e á n y i n t é z e t e k
sére

hogy

szempontjából nagyobb

hívja fel s a s z ü k s é g e s

lépéseket

a

váro-

létesítéés intéz-

k e d é s e k e t a n n á l i n k á b b t e g y e m e g , mivel azt egyik
e s p e r e s s é g ü n k is szorgalmazza.
E z e k e t t a r t a m m ú l h a t a t l a n u l s z ü k s é g e s n e k , ev.
e g y h á z u n k ü d v e és s z e r e t e t é t ő l á t h a t v a s z ő n y e g r e
hozni s k é r e m ezenkívül m é g a N m . és Ft. gyűlést, h o g y legyen szives ezek u t á n s u p e r i n t e n d e n s i
évi j e l e n t é s e m e t k e g y e s e n

meghallgatni.*)

ISKOLAÜGY.
Iskolai

értesítők.

— Hatodik közlemény. —

54) A losonci allami elemi iskola értesítője. 4-ik
évfolyam. Összeállítottá Vilt József. Értekezés : Az iskolai takarékpénztárról. Növendékek sz. 102, kiknek fele
tandijt nem fizetett; 57 ág. hitvallású volt. A négy
osztályban, a vallástanitókon kivül, mindössze két tanitó működött. A tanítók az isk. takarékpénztáraknak
oly lelkes hívei, hogy buzgóságuktól kissé elragadtatva
felhívást intéznek a szülőkhöz, miszerint a betéteket folytassak még azutan is, amikor már fiaik az iskolából kikerültek. Persze, mikor a derék tanítók ezt a felhívást közzé
tették, nem gondolták meg, hogy az isk. takarékpénztárak csupán a gyermekeket vannak hivatva takarékos*) Megjegyzendő, hogy a superintendens úrnak ezen beszédében
tett nagyfontosságú inditványai a gyűlés által egyhangú közlelkesedéssel
elfogadtattak. A superintendensi évi jelentést jövő számunkban fogjuk
adni.
>
Szerk.

ságra szoktatni, de nem egyszersmind azoknak szüleit
is. A szülők, ha összetakarítottak valamicskét, menjenek
csak a pénzintézetekhez, tőkéjüknek ott és nem a tanítónál van helye.
55) A lugosi r. kath. magyar főgymnásium értesitvénye. Igazgató Billmann Márton. Értekezések : Dunsits Géza, 1880. jan. 7-én elhunyt tanár emlékezete,
Bencsik Jánostól. Meteorologiai feljegyzések, ugyanattól.
Tanulók sz. 230 ; az év végén megmaradt 222 tanuló
közül 78 gör. kel., 77 r. kath. stb.
56) A makói ref. nyilv. gymnasium értesítője.
Igazgató Szundy Károly. Értekezés: Az ékkövek, az
igazgatótól. Tanulók sz. 117; az év végén megmaradt
95 tanuló ' közül 47 r. kath., 15 ref., 15 gör. kel., 14
zsidó és 1 gör. kath.; anyanyelv szerint 62 magyar,
18 német, 11 román, 4 szerb. Ezen statisztikai kimutatást figyelembe véve, igen méltányosnak fogjuk találni,
hogy habar az intézet a ref. egyház tulajdona, annak
fentartásához a város is hozzájárul; mert hiszen a református tanulók épen annyian voltak, amennyien a
gör. keletiek és zsidók, a r. katholikusok ellenben anynyian, a mennyien az összes más vallasu tanulók.
S ez az arány egy évben sem igen változik. Az
1878/9. tanévben is épen háromszor akkora volt a r.
kath. tanulók száma, mint a reformátusoké. Az igazgató-tanács az i-ső és 2-dik osztály tantárgyai közül
a német nyelvet törülte s a magyar nyelv tanóráit azon
mérvben szaporítani rendelte.
57) A mdramarosszigeti m. kir. állami felsőbb leányiskola értesítője. 3-dik évfolyam. Igazgató Marikovszky
Menyhért. Értekezés: A nőnevelésről, az igazgatótól.
Növendékek sz. 102, kik közül 32 zsidó, 29 r. kath.,
26 helv. h. stb. Az igazgatói jelentés konstatálja, hogy
a közönség érdeklődése az intézet iránt évről-évre fokozódik, s egyszersmind óhaját fejezi ki, hogy a 4-dik
osztály felállitasával az intézet betetőztessék. Az előkészítő osztály helyett egy teljes hat osztályú, két
csoportra osztott elemi tanfolyam rendeztetett be. A
minisztérium megengedte, hogy az intézetben, benlakó
növendékek is legyenek. Benlakók 8-an voltak s két-kétszáz frtot fizettek. A tanári kar a szegény sorsú növendékek segélyezése céljából megvetette az alapját a Trefortról nevezett segélyalapnak. A növendékek körében egyetlenegy betegedési eset sem fordult elő.
58) A medgyesi ev. gymnasium és az azzal összekötött tanintézetek értesítője. Német nyelven. Igazgató
Heinrich Karoly. Értekezés : Sarmizegetusa, római colonia, Zintz P^erdinándtól. Tanulók sz. a gymnasiumban
121, a theologiai-paedagogiai képezdében 36, a polgári
kskolában 257, összesen 414. A gymnasium négy felső
osztálya igen néptelen, 6-—9 között váltakozván azokban a tanulók száma. A tornászaira a lefolyt tanévben
külön tanszék állíttatott fel. A gymnasiumi-, valamint az
ifjúsági könyvtár számára egyetlenegy magyar munka
sem vásároltatott, ami annál nagyobb hiba, mert magyar olvasmanyok nélkül az idegen ajkú ifjúság soha sem

lesz képes alaposan elsajátítani az ország nyelvét. A j zésben szerző ügyesen érvel a gymnasiumi új tanterv
tanári kar pedig habár megél magaból a német iroda- azon intézkedése ellen, mely szerint a természettan tanílomból : azért bizony hasznát vehetné, — ha akarná — í tása a gymnasiumi alsó osztályokból kiküszöböltetik.)
a mi irodalmunknak is; sőt hazai tárgyú történelmi vagy Tanulók sz. 127.
63) A munkácsi községi iskola értesítője. Igazgató
egyéb munkát nem is képesek írni magyar torrások
Sárkány
Gábor. Értekezés : Javaslat a városi népnevenélkül, amint arra példa Zintz tanárnak ezen értesítőlés
előmozdítására,
az igazgatótól. Növendékek sz. 726,
ben közlött értekezése, melynek egyik főforrását Torkik közül 267 zsidó, 266 r. kath., 119 ref. stb. Hámának Dáciáról írott tanulmánya képezi.
59) A viezőtúri ref. hat osztályú gymnasium érte- rom párhuzamos osztály. A leanyiskola az irgalmas nésítője. Igazgató Bodolai László. Tanulók sz. 148, kik nék vezetése alatt áll. Az óvodát 40—80 növenközül 95 ref., 42 zsidó stb. Azon növendékeket, akik ma- dék látogatja, kiket ott a Frőbel-rendszer szerint oktatnak. A leányok szamara ismétlő iskola nincsen begasabb tudományos pályára lépni nem szándékoztak,
rendezve. Egy díszes emeletes iskolaépület emeltetett.
mint polgári iskolai tanulókat tekintették s felmentet64) A nagybecskereki főgymnasium értesítője. Igazték a latin és görög nyelvek tanulása alól; ilyen tanuló
volt összesen 13. Az iskolafentartó presbyterium elha- gató Aranyi Béla. Értekezések : Az intézet története,
tározta a 6-dik rendes tanári szék felállítását, s tervbe Obelc Józseftől. A spectral analysisről, Szathmary Ákosvette az intézet épületének egy emeletre való kiépítte- tól. (Ez utóbbi majdnem 200, sűrűen nyomatott lapra
tését. A tanárok közös megállapodás folytan, egymás teried. Ha ilyen altalanos érdekű, nagyterjedelmű, tuelőadásait többször meglátogattak, nem ellenőrzés, ha- dományos értekezésnek van belső értéke: akkor, mint
nem kölcsönös okulás céljából. Ezt a szokást talan már azt többször kifejtettük, nincs annak helye egy iskolai értesítőben. Az ilyen munka elterjedése csak úgy
másutt is meg lehetne honosítani? Bede Lajosnak, a gymnasium múlt évben elhunyt érdemes igazgatójának em- van igazán biztosítva, ha önállóan jelenik meg.) Tanulok sz. 299. Ezen intézet 1846-ban alapíttatott. A lelékére két nőtestvére 500 frtot adományozott a 6-dik
folyt
évben egészíttetett ki teljes nyolc osztályú gymtanári szék alapjara, 200 frtot pedig ösztondijalapitnasiumma,
amit a délmagyarországi részeknek az anyaványul.
országhoz való visszacsatolása százados jubileumával egy60) A miskolci helv. hitv. ref. lyceum értesítője.
idejűleg ünnepélylyel ültek meg. A főgymnasiumi alap
Igazgató Halmy Gyula. Tanulók sz. 450, kik közül 195
a
lefolyt évben 2231 írttal gyarapodott. A tanárok közsidó, 180 ref. stb. A tanári kar a középtanodai törzül
irodalmi téren is működtek: Szathmary Ákos és
vényjavaslat alkalmából a gymnasium szervezetére voGretcs
József.
natkozólag javaslatot készített s ezt a magyar középtanodakban használt tankönyvekre tett bírálatával együtt
felküldte a ref. egyetemes tanügyi bizottsághoz; úgyszintén megbírálta az említett bizottságnak a középta"
nodákra vonatkozó munkálatát. Az iskolai épület átalakítása, mely 13.738 frtba került s melyre közadakozásból
11.110 frt gyűlt be, befejeztetett. Bényei László ügyvédnek még 1848-ban hagyományozott 840 frtos ösztöndíjalapitványat, az intézet birtokába vette. Egy ötödik osztálybeli tanuló öngyilkosság által vetett véget életének. Érettségit 48-án tettek, kik közül azonban érettnek
csak 28-án nyilváníttattak, 20-an ellenben megbuktak.
61) A miskolci ág. h. algymnasium és elemi isko.
Iák értesítője. Igazgatók a gymnasiumban Horváth Sándor, az elemi iskolákban Wolfgang Lajos. Tanulók sz. a
gymnasiumban 75, kik közül 46 vidéki, 29 helybeli;
vallásra nézve 35 zsidó, 28 ág. h. stb. A gymnasium
1780-ban alapíttatott, s e szerint a lefolyt tanévben
érte meg száz éves évfordulóját. Ennek emlékére egy
gymnasiumi alap gyűjtése határoztatott el. Formális
gyűjtőívek azonban nem bocsájtatnak ki; hanem aki az
alapítványhoz járulni akar, Önkényt teheti meg ajánlatát. Az elemi iskolákban a növendékek száma 153.
62) A munkácsi m. kir. állami négy osztályú gymnasium értesítője. Igazgató Fankovich Sándor. Értekezés : A physika tanításának elhagyásáról a gymnasiumok alsó osztályaiban, Simsa Kornéltól. (Ezen érteke-

65) A nagybecskereki
községi népiskola 4-dik értesítője. Igazgató Pecl János. Értekezés: Wie die Saat,
so die Ernte, Kaufmann Istvántól. Növendékek sz. 825,
kik közül 525 német s csak 188 magyar ajku. Örömmel olvassuk az értesítőből, hogy a növendékek az ösz
szes tantárgyak közt legszebb eredményt tanúsítottak a
magyar nyelv elsajátításában. A tantermek szűkek s az
egészségügyi követelményeknek nem felelnek meg. Az
intézet kebelében egy alsóbb ipariskola szerveztetett,
melyben 247 iparos-tanuló nyert oktatást. Az intézet
2364 frtnyi államsegélyben részesült. A tanitó-testület
egy selyemhernyó-tenyésztő-intézetet rendezett be. A
jövő tanévben az iskolai takarékpénztárral ezen intézetben is kisérletet fognak tenni.
66) A nagybicsei nyilv. polgári iskola értesítője.
Igazgató Freund Bernát. Értekezés : A humaniórák a
polgári iskolában, az igazgatótól. Növendékek sz. 64. Az
intézetet a zsidó hitközség tartja fen. A rendes tantargyak négy tanítója közül három képesített középiskolai
tanár, egy pedig szakvizsgálat alatt levő tanárjelölt. A
zsidó vallási tárgyakat oly terjedelemben tanítják, hogy
a végzett növendékek az intézetből egyenesen átléphessenek a rabbi-képezdébe.

KÖNYVISMERTETÉS.
A zarándi egyházmegye története. Irta Ede Károly,
a ménesgyoroki egyház lelkésztanítója. Aradon, 1880.
Nyomtatta és kiadta Réthy L. és fia. Ara 1 frt. 80 kr.
Midőn e müvet az olvasó közönségnek bemutatjuk,
az egyszerű ismertetés mellett célunk az, hogy reá a
magyar protestáns egyhaztörténelem barátainak s különösebben a szaktudósoknak figyelmét fölhívjuk. A nagyszámú uj adatok, mik e könyvben találhatók, a legszigorúbb biralat tárgyává teendik s kell is, hogy tegyék
e müvet. Batrak vagyunk azért ezt a Révészek és Haanok stb. kiváló figyelmébe ajánlani.
A könyv két főrészre oszlik. Elsőben általános,
másikban részletes történetét vesszük a zarándi egyházmegyének. Ez utóbbi részben 168 egyházat számlál föl
szerző, mint hajdan ezen egyházmegyéhez tartozottakat.
Az előbbi részben pedig két szakaszban adja az egyházmegye általános történetét, XVI. és XVII. szazadra
elkülönítve. A XVI. századról írt szakaszban szól : a területi birtokviszonyokról, a reformátió pártfogóiról, a reformatiót fejlesztő körülményekről, az egyházmegye keletkezéséről, nevéről és kiterjedéséről, az egyházmegye
beléletéről, az egyházmegye küléletéről, a gyülekezetek
jogairól, a toronyi zsinatok helyéről és az unitárius mozgalmakról. A XVII. századról írott szakaszban szól : az
egyházmegye beléletéről, az egyházmegye seniorairól, az
egyházmegye küléletéről, I. Apafify adományairól, presbyterianus mozgalmakról, az egyházmegye végpusztulasaról. E szakaszhoz még végszó és mindegyik részhez okmánytár van csatolva.
Hálátlannak mondhatnák némelyek a tért, melyen
szerző mozog, ki sajat szavai szerint, »oly egyházmegye
történetének töredékes rajzát adja, melynek csupán
múltja van, jelene nincs, jövője pedig alig reménylhető s
legíelebb a puszta óhajtások közé sorolható, s amely
erőszakos módon töröltetett ki az élők sorából; előbb
fegyverrel üttettek testén halálos sebek, azután pedig
tüzhalomra dobatott, s a lángok általi fölemésztése után
hamvait is elhordta és szétszórta a dühöngő vihar."
Századok romja, üszkei és hamvai között keresgélte hát
szerző a történelem kincseit, s a tért, melyen munkált,
halatlannak, búvárkodását elveszett erőfeszítésnek nem
mondhatjuk azért, hogy sok és nagy fáradság, kitartó és szorgalmas kutatás után is az egyházmegye
történetének romjai alúl több adatot kibúvárolni s fölmutatni képes nem volt. És ha az eredmény nem áll is, a
mint hogy nem is állhat aranyban a fáradság nagyságaval s a búvárlat nehézségeivel : szerző munkája mégis
elismerésre méltó, és az ő jutalma megvan az öntudatban, s talán nem hibázunk, ha mondjuk, meg leend jutalma a szigorúbb, de méltányos ítészét elismerésében
is. Könnyű volna gyöngyöt szerezni, ha a kagylók
a tenger felszínén úsznának; könnyű lenne meggazdagodni, ha a draga ércért a föld méhébe szállni nem kel-

lene, vagy ha a nagy és farasztó munka után talalt
érckövek értékesítése nehézséggel nem járna.
Több uj adat van — mint fenebb említők —
e könyvben. Értékük fölött döntend a szigorú biralat. Ezeket azonban — minthogy különben is azonnal fölismerhetők • egyenként fölsorolni nem akarjuk
és figyelemkeltés céljából csakis azon adatokra utalunk,
melyek az eddigi köztudatot és közértelmet megmásíthatják, és a melyek egyháztörténelmünk mezején egy
új vélelmet állítanak föl.
Amazok Szegedi Kis István élete s működésére,
ezek a toronyi zsinat helyére vonatkoznak.
Szegedi Kis István élettörténetét szerző a 15 8-ik
lapon röviden ekkép adja s működési körét ekként körvonalozza : „Sz. Kis István született előkelő nemes családból Szegeden 1505-ben. Elemi tanulmányait végezte
szülővárosában, felsőbb tudományokat hallgatott a hazában Lippan és Gyulán, folytatta tanulmányait a külföldön, 1 535-ben Bécsben, 1 537-ben Krakkóban, honnan
hazatérve 1538-tól fogva a lippai főiskolában tanított;
1543 tavaszán pedig kiment Wittenbergbe, de a honnan alig félévi ottidőzés után Csanád varosának' polgáraitól prédikátorul meghivatott. A csanádi püspöki
lakban berendezett iskolaban s a székesegyházban,
mint egy második Péter vagy Pal apostol, hirdette az
evangyéliomot tűzzel és lélekkel. Dús sikerű működése
1544 vége tajaig tartott. Akkor, a politikai -párttusák
által élesztett vallasos gyűlölet folytán, Martinuzzi megbízásából, Csanád akkori birtokosa, Perusics Gáspár üldözőbe vette Szegedit, sőt személyesen bantalmazá,
200 darab könyvétől és ingó birtokaitól megfosztá s
a varosból kiűzé. Ekkor Gyulára ment, hol a főiskolában
1545 —1546-ban tanított; majd néhány tudományos
ember javaslatából 1547-ben Szegedre ment, segítendő
ott Abdáinak ama válságos állomáson, de hihető, itt
nem sok sikert tapasztalva, 1548-ban átment Makóra.
Innen hívták meg a Petrovics Péter temesvári varparancsnok küldöttei a temesvári főiskola igazgatói állomására, hol 1 551. julius 13-ik napjáig munkálkodva maradt. Innen a Petrovics utódává nevezett Losonci István
által elűzetett s még azon évben Túrra ment, hol másfélévig működvén, 1553-ban Belényesve törvényesen
meghívatott. Elfogadván a meghívást, a templomban
szónokolt, az iskolában pedig tanított. Itt egy kis
Kampó nevü katona vezérlete alatt futkározó rablókatonak kizsákmányolták. Legelső szülöttét Karolint, ki
mintegy 3 éves lehetett, Belényesben temette el. Innen
Tolnára, 1554-ben Laskóra,
onnan pedig 1558-ban
Kálmáncsára ment; végre 1561 tői 1563-ig tartott török fogságban léte után Ráckeve városaban telepedett
meg s ugyanott halt meg is 1572. május 2-ikán, levén egyszersmind a hódoltság 35 egyházának superintendense."
Szerző szerint tehát Tasnád, Cegléd és Békés, —
mely egyházakban az eddigi köztudat és közértelem szerint Sz. Kis István, mint tanitó és reformátor működött, —

elesnek e dicsőségtől s helyökbe Csanád, Szeged, és Belé- mesvárt Toronának mondotta volna valaha, azt semminyes lépnek. Az adatok, miket Csanád és Szeged mel- , féle okmanynyal igazolni nem l e h e t / (62. lap.) Azonban,
lett, Tasnád és Cegléd ellen fölhoz, igen erősek, s az mivel „a ragadozó madarak által üldözött gerliceként
érvelés, melylyel állítását védi, igen alapos; hallgató- szorongatott, fojtogatott protestáns egyház biztos menlag szerző mellett bizonyít Ember Pál is, ki Szegedinek helyet ez időben az ország más vidékén nem találhaműködését Tasnádon és Cegléden nem említi; és bizo- tott 4 (64. lap) és „e zsinatok helyét földrajzi tekintetben
nyosnak mondható, hogy mint Debrecenben, ugy Tas- hazánkban másutt keresni nem kell, sőt politikai tekintetben
másutt keresni nem is lehet, mint egyedül azon területen,
nádon, a reformátió Martinuzzi életében gyökeret nem
verhetett. Sajnáljuk, hogy Belényesről Békés ellenében
hol Petrovics Péter parancsnokoskodott* (67. lap): ennélnem mondhatjuk azt, mit Csanádról és Szegedről mon- fogva itt keresi ő is, és itt találja meg ama zsinatok helyét
dottunk. Itt szerzőnk adatot nem hoz föl, sőt nem is
Torony nevű mezővárosban, s ezen nézetével fölállítja az
érvel. Nem az vezette-e szerzőt e megállapodásra, hogy
ötödik véleményt. Torony a Maros ágai közt fekvő, várral biró
Skarica (,Thurino functione sesquiannorum expleta Be- mezőváros volt (67. lap), melynek helyén ma Arad szakenesium justa vocatione concessit ad 15SS-8) és utána
bad 1<ir. városa díszlik (257* l^p)- Szerzőnk a toronyi zsiCwittinger és Ember Pál is Bekenesium-ot irnak, noha
natokon egybegyűlve lehetett reformátorok nevét is fölez utóbbinál Bekezesium áll ? És mikor Békés Bekeneemlegeti a 69. lapon, s Torony városát e zsinatok hesiumnak soha sem neveztetett, a belényesi egyháznak
lyéül legalkalmasabbnak véli, mivel ez ama területnek, mepedig fényes múltja volt : nem leírási- vagy nyomdahi- lyen ez időben Petrovics védelme alatt a protestantisbát vélt-e föltételezhetőnek ? Skaricánál másolási- vagy
mus akadalytalanul terjedhetett, központját képezé, Gyula,
a külföldi nyomdánál nyomdahiba nem történhetett-e ? Temesvár, Makó és Boros-Jenő között (257. lap). SzerS így Belenesium helyett hibásan áll Bekenesium ; e ző adatai s érvei itt is figyelemre méltók.
vélelem fölött elöntő ítéletet mondani a kritika föladata.
Nem vétünk talán ismertetői tisztünk ellen, ha
Szegedinek idézett életiratát úgy tekinthetjük, mint megemlítjük, hogy szerzőnk műve Aradvármegye főisszerző a tárgybani vizsgálatának s kutatásának végered- panja, Tabajdi Károly ur buzgóságának s áldozatkészségéményét. Csak sajnálnunk lehet tehát, hogy a könyv nek köszönheti megjelenését, ki ezt 100 példány aláírása
előző részében ezen állásponttal ellentétes adatokat ol- j által tette lehetővé.
vashatunk. Igy például a 49. lapon: „annyit kétségtelen
Még egyszer és ismételten e művet a szaktudósok
történeti tényként tudunk, hogy Sz. Kis István 1553- figyelmébe könyvünk azon szavaival ajánljuk : „ne ítélban tanított Békésen, Túrról menve oda<( ; az 54. la- jiink szeretetlenül,
hanem lakozzék mindnyájunkban
a
pon : „Sz. Kis István Békésről ment Tolnára® ; az 59.
Krisztus lelke* (17. lap.)
Sz.
lapon: „a békésiek magok hívták meg őt,<( t. i. Szegedit.
Minek tulajdonítsuk egy és ugyanazon műben ez
ellentétes adatok szereplését ? Az idézettekből annyi bizonyosnak látszik, hogy szerző, műve megírásának utolsó
idejében tért el — bizonyos hatás alatt — az eddigi közértelemtől s ekkor tette Békés helyébe Belényest Szegedi működési helyévé. De mégis, hogy maradhatott
meg könyvében e lapsus ? Talán az utolsó simítás előtt
ívenként küldötte nyomda alá munkáját, és a kiszedett
ívekben többé törlést, változtatást nem eszközölhetett ?
De hiszen módjában lett volna ezt utólagosan, par szóval
helyrehozni. Sajnos, hogy nem tette. E mulasztás a műnek Achilles-sarkává valhat az elfogult bírálat előtt.
A Tornán vagy Toronán (Tornya, Toronya) 1 549.
és 15 50 ben tartott egyetemes zsinatok tartási helyéül
a magyar egyháztörténelmi írók altal fölállított s kisebbnagyobb mértékben védelmezett vélelmek közül szerzőnk
egyet sem tart elfogadhatónak, sem Tornát a hasonnevű
megyében, sem Túrt, s eddig Ember Pal nyomdokán
j á r ; sem Nagy- és Kis-Toronyát Zemplénmegyében, sem
Temesvárt, s bár a 67. lapon beismeri is Ember Pál
helyes érzékét, midőn m o n d j a : „áldott emlékű egyháztörténészünket, Ember Pált Temesvárra vezették e zsinatok helyének kutatása alkalmával a nyomok 4 : nem
tarthat vele együtt mégis azért, „mert hogy valaki Te-

B E L F Ö L D .
Kérdőpontok a domestica ügyében.
A convent a domestica ügyében, mint emlékezhetnek rá olvasóink, Pap Gábor püspök úr elnöklete
alatt egy albizottságot küldött ki. Hogy ezen albizottság sikeresen működhessék, a püspök úr következő kérdőpontokat tette föl, valaszt kérve azokra püspöktársaitól :
I. Vannak-e az egyh. kerületben, és ha igen, hol
és minő számmál vannak oly diasporak, melyekben
messzeterjedő területen szétszórva, de összevéve mégis jelentékeny számmal vannak hitünk sorsosai, kik közvetlen lelki gondozásban nem részesülhetnek ? biztosítvák-e ezek, és ha igen, minő intézkedések által biztosít
yák más felekezetbe olvadas ellen ? ha esetleg más
felekezetbe olvadnának, nincsenek-e fenyegetve nemzetiségileg is ? szemelhető-e ki az ily diasporákban oly
központi helyül tekinthető község, melyben nagyobb
számmal lakván együtt hitfeleink, kismérvű segélyezésük mellett is oly rendes lelkészi állomás lenne szervezhető, mely körül aztán a szórvanyban lakó többi hívek
is csoportosíthatók lennének ? vagy ha ily központ nem

létezik s különben is hitsorsosainknak nagymérvű szétszórtsága miatt a szórvány bármelyik pontján is állandó
lelkészi állomásnak szervezése által a felekezeti és nemzetiségi érdekek megóvhatása céljából kitűzött nagy célt
elérni nem lehet: nem lenne-e célszerű az ily szórvány- 1
ban lakó híveknek felekezetünk s egyúttal a magyar
nemzetiség számára megtarthatásáért vándor-lelkészeket
alkalmazni ?
2. Mennyi község s egymástól hány órai távolra van
mindegyik diasporában ? mekkora körülbelől mindenik
szórványnak területi nagysága ? s mennyire megy mindenik községében (külön-külön kimutatva) a felekezetünkhöz tartozó lakosok száma ?
3. Minő intézkedéseket tett eddig a főt. egyh. kerület a diasporában lakó hitrokonainknak lelki gondozása,
kebelében megtarthatása és ott, hol tán szlávok, oláhok
vagy németek közé ékelvék be, a magyar nemzetiségnek
is védelmezése végett ?
4. Tett-e már és ha igen, minő intézkedéseket tett
az egyh. kerület részint az egyetemes missiónak, részint a
domesticának szervezhetése végett ? vannak-e ide vonatkozó akár kinevezett bizottságok, akár maga a gyűlés
által készített előmunkálatai ? és ha vannak, mit tartalmaznak a munkálatok, mik a főpontozatai ? minő forrásokat vél a domestica s egyetemes missió alakíthatása
céljából megnyithatóknak ?
5. Az egyetemes lelkészi-, tanári- és tanítói nyugdij-intézet, özvegy- és árvagyámolda felállithatása céljából tétettek-e és ha igen, minő intézkedések?
A közlött kérdőpontokra felelet még eddigelé —
amint a legmegbízhatóbb forrásból tudjuk — csak a debreceni püspök úrtól érkezett. Reméljük azonban, hogy a
többiek sem fognak sokáig késni a válasszal. Az ügy
sokkal fontosabb és sokkal égetőbb, semhogy a lialo
gatást megtűrné.
Az első lépés, amit az albizottság elnöke az ügy
érdekében tett, teljesen korrekt. Addig, míg az albizottság a szükséges adatoknak birtokában nincsen, természetesen nem tehet semmit. Ezen adatok beszerzését tűzte
ki tehát az elnök űr legelső feladatául.
A kérdőpontok közül azonban, a mi véleményünk
szerint hiányzik egy, ami pedig talán a legfontosabb.
A domesticat nemcsak a diasporák teszik szükségessé,
hanem első sorban azon egyházak, melyek a maguk
erejéből nem képesek megélni, de amelyeknek fentartásuk
ugy felekezetünk, mint különösen nemzetiségünk érdekében mindenestre szükséges. Ennélfogva a domestica
ügyében kiküldött albizottságnak, ha alapos és igazán hasznavehető munkát akar végezni, amaz egyházak száma
és allapota iránt is kérdést kell intéznie az egyes püspök urakhoz, s ezekre vonatkozólag is meg kell tennie
a maga javaslatait.
Ezen kérdéssel kiegészítvén a fenebb közlött kérdőpontokat, ha azokra a feleletek mindenünnen beérkeznek : az albizottság azonnal hozzáláthat megbízatá-

sának teljesítéséhez. Javaslatait — legyen felőle meggyőződve — minden, egyháza érdekeit szívén viselő protestáns a legnagyobb érdeklődéssel várja.

A zágrábi ág. hitv. ev. egyház érdekében.*)
A zágrábi ev. egyház és környékének presbyteriuma f. é. junius i-ről keltezve hitsorsosaihoz és barátaihoz körlevelet intézett, melyben templom, iskola és
paplak építésére szükséges könyöradományok gyűjtését
kérelmezi. A körlevélben hivatkozik a zágrábi egyház
átharcolt múltjára, valamint a jelen szorongatott állapotára. Ezen egyház 25 év óta ernyedetlen buzgalommal, sok akadály és nehézség közt harcol lételéért és
még csak 1876-ban sikerült neki, az oly forrón óhajtott
törvényes elismerést, a horvát-szlavóniai tartomány kormányától kieszközölnie.
Azonban a magyar-horvát kiegyezési törvény folytán a hármas királyságnak biztosított országos autonomia
és függetlenség következtében, az ev. egyháznak, egy
az országon kivül létező egyházi hatósághoz, akár a magyar, akár az osztrák ev. egyházhoz való csatlakozása
a tartományi kormány által több ízben meg lőn tagadva,
s így a nevezett egyház mindennemű egyházi és egyházkormányzati kötelékből kizárva, egészen izolálva és
elhagyatva áll.
A Zágrábban levő evangélikusok száma jelenleg
csakis 300 ra tehető, s ezek között is csak 15 tisztán ev. házas van ; de miután a zágrábi ev. egyház Horvátországnak egyedüli ev. egyháza, űgy mégis a hat
megyében szanaszét lakó protestánsok száma a legujabbi
összeírás szerint majdnem 5000. Zágráb, fekvésénél fogva
a legalkalmasabb pont, a hova Bosznia és Hercegovina
protestánsai legkönnyebben összegyűjthetők. Epen erre
való tekintetből a Gusztáv-Adolf-egylet ez idei általános
főszeretet-adományára a zágrábi ev. egyház ajánltatott.
Annál inkább szüksége van ennek a hitsorsosok segélyére, mivel a szükséges építkezéseken kivül a* tavaly
megválasztott rendes lelkész mellé még egy vándor- lelkészt is kell okvetlenül alkalmazni. Miért is ezen szegény, sokat szenvedett egyház az evangeliumi szeretetnek meleg párttogásába ajánltatik.
Az istenitisztelet nevezett gyülekezetben még mindeddig egy vendéglő kibérelt lakosztályában tartatik.
Most azonban Horvátország fővárosának tanácsa egy,
a templom és paplak építéséhez szükséges telket (7000 frt.
értékben) ajándékozott az egyháznak azon kikötéssel, miszerint 3 év lefolyása alatt az építkezés megkezdendő és
a szükséges építési alap kimutatandó.
Az épület, minden egyszerűsége mellett is legkevesebb 32,000 frtba kerül. Dacára annak, miszerint a
gyülekezet minden áldozatkészsége mellett sem képes a
megkivántató összeget a maga kebeléből előteremteni,
*) A legmelegebben ajánljuk ezen felhívást, melyet illete'kes
kezekből vettünk, a protestáns közönség
figyelmébe.
Szerk.

mégis rövid idő múlva, isten és a hitrokonok segítségében bízva, az építkezést megkezdeni szándékozik.
Fel tehát evangeliumi testvérek, nyujtsunk segédkezet horvátországi ev. testvéreinknek, hogy azok a
nagy és magasztos célt elérhessék !

Beiktatási ünnepély.
F. évi aug. 8-ka az újsóvei reform, egyházra nézve
felette fontos és örömteljes ünnepnap volt. Fontos, mert
újonnan választott papja, Venécianer Sándor úr, hivatalába be lett iktatva ; örömteljes, mert volt papja, a boldogult nemeslelkű Kiss Adolf úr helyébe új lelkipásztorát egyhangúlag megválasztotta és az általa eddig
tartott néhány istenitisztelet és egyéb funktió folytán
nagyon örül szerencsés választásának.
Miután az újsóvei ref. egyház tanácsa szives volt,
csekélységemet is meghívni ezen szép ünnepélyére, siettem e megtisztelő meghívásnak engedni s magammal
vittem gróf Vay Ábrahám urat is, ki a kataszteri munkával elfoglalva, most Okéren időzik.
Féltízkor kezdődött az ünnepélyes istenitisztelet. A
tágas templom zsúfolásig tele volt hallgatósággal, miután
az ág. hitv. ev. templomban ez alkalommal áhítatoskodas nem tartatott és az evang. lelkész, Pétry Károly
barátom, híveivel együtt, testvéri szeretetökről tanúbizonyságot akarván tenni, az ünnepélyen testületileg résztvettek.
Az iktatási szertartást Kármán Pál úr, az alsó-baranya-bácsi ref. egyházmegyének érdemdús és általánosan
szeretett főesperese végezte, támogatva Kulcsár, újvidéki és Szabó, pirosi ref. pap urak által. Megható szép
iktatási beszéd volt az, melyet a főesperes úr Máté
evang. XXVIII. r. 19. v. alapján az uj paphoz és az egyház híveihez intézve tartott, kiemelvén abban, hogy valamint üdvözítőnk, tanítványait minden népekhez elküldte,
hogy azokat tanítsák, úgy az úr emez utasítása nyomán
cselekszi ezt mai nap is az egyház , azon szilárd meggyőződésben, miszerint megváltónk evangeliuma nélkül a
lélek üdvözülhetése lehetetlen, mert menyei atyáinkhoz
csakis Krisztus urunk által járulhatunk.
Következett három vers eléneklése, aztán a beiktatott pap a szószékre lépett és Pál Korinth. írt II. levele I. r. 24. v. nyomán gyönyörű, válogatott nyelvezetű szent beszédet mondott, bő argumentummal bebizonyítván, hogy a prot. papi hivatal nem uralkodás a
lelkek és az emberek hite felett, hanem szolgálat. Elragadó lelkesedéssel hangsúlyozta, hogy a ref. pap nem
úr a hívek hitbeli meggyőződése felett, hanem az apostolok példája szerint, kik szintén csak szolgáknak nevezték magukat, hasonlóképen szolga; ő nem mondja:
,hinned kell, mert máskülönben átkozott leszesz/ ; hanem tanítván a híveket az evangélium követésére, szolgálni akar azon egy úrnak, ki Jeruzsálemnek, az egyháznak, papokat ad minden időben. Körülírta aztán a papj
hivatal működési terét. A lelkészi hivatal szerinte nem

a kényelem vánkosa, hanem hű munkálkodás. Végű
fogadást tett, hogy ő minden tehetségét hívei javára szenteli, s hogy testtel-lélekkel magasztos hivatásának hű
betöltésén fog fáradozni. A lélekemelő beszéd után következett egy megható ima, áldás és egy vers eléneklése,
melyek után az ünnepélyes istenitisztelet véget ért.
Venécianer úr ritka szép tehetség, avatott orientalista és bibliai archeologus, szigorúan a bibliához ragaszkodó, pozitív irányú ref. pap. Új hívei különösen azért
szeretik, mert tökéletesen és szépen beszél németül,
mert betéve mondja beszédeit és mert a pultust a szószékről már mindjárt első fellépésekor eltávolította.
Az áhítatoskodás befejezte után összegyűltünk a
községi jegyző, Hartmnnn János úr vendégszerető házánál
a szokásos díszebédhez. Hazánk polyglott vidékén lakván,
olyan volt az itt összejött társaság is. Jelen volt az
ósóvei gr. kel. pap, Prkoszovatz úr is. Soha sem éreztem oly élénken, mint most, hogy milyen jó, ha az
ember az itt honos nyelvekben jártas, habár ez alkalommal is kevés kivétellel összeköttetésbe hozta a szíveket és
elméket a haza nyelve, a magyar. A toasztokban természetesen nem volt hiány. A házi úr vendégeit, a főesperes
úr az új papot, annak egyházát, az egyházi hatóságot
éltette. Kemény fi Pál, újvidéki ügyvéd úr, Gőthe óhajtását applikálta a prot. egyházra s kívánta, hogy napról
napra annak körén belül legyen »Meb• Licht !* Kulcsár
úr a főesperes úrra emelte poharát. Szabó úr kiemelte,
hogy a ref. egyház leghívebben küzd Magyarország
fogalmának érvényesítése körül, mert íme, bár németajkú is az újsóvei egyház, a papválasztást helyben hagyó traktusi okiratot magyar nyelven olvasták fel az
iktatási szertartásnál. Szívből kivánja, hogy drága hazánk erősbüljön és szilárduljon. Ezeken kívül még számos
más, hol helyi, hol távolabb viszonyokra és személyekre
vonatkozó kedélyes toaszt mondatott.
Befejezvén ezzel felületes tudósításomat e szép ünnepélyről, szivemből kívánom, hogy Venécianer urat a
kegyelmes jó Isten új egyházában sokáig éltesse és
tatása meg mind saját, mind egyházának háborítlan örömere ! Legyen az ő saját, valamint egyházának élete
összhangzatos, örömöt és megelégedést, lelkesedést és
hálát előidéző ! A reform, egyetemes egyházat pedig az
Isten áldja meg sok ilyen ifjú pappal 1
Bierbrunner

Felvilágosítás a tekeházi egyház

Gusztáv.

ügyében.*)

A Prot. E. Isk. L. 32-ik számában, Nagy
hért tekeházi lelkész fia, Nagy Elek kispaládi

Menylelkész

*) Hogy a tekeháziak az egyházukban dúló huzavonának véget
vetni nem tudnak, — az elég baj ugy magukra, mint papjukra nézve. De
miután most már nekünk az esperes ur hivatalos, tárgyilagosan irt
j nyilatkozatát is van alkalmunk az ügyben közleni : azt hisszük, olvasóink ellen vétenénk, ha, — ami Tekeházán nem lehető — legalább
itt a mi portánkon véget nem vetnénk a kellemetlen polémiának. A
vitát ezennel berekesztettnek nyilvánítjuk, remélvén, hogy Tekeházáról
legközelebb azon jó hírt fogjuk közölhetni olvasóinkkal, hogy az évek
óta tartó civódás végkép be lett fejezve.
Szerk.

— fiúi szeretettől indíttatva — még a mult évi 18-ik Nagy Menyhért ellen 8 pont alatt beadott panaszok
számban a máramaros-ugocsai egyházmegye gyűléséről alapján, az említett lelkész és egyháza között már
megjelent tudósításból folyólag, mely tudósításban a öt-hat év óta fenforgó zsurlódás miatt, a panaszlott
többi közt említés tétetik a tekeházi egyházról, atyja vé- lelkész, méltányos csere utján, időközben s más egy.
delmére, — mint megjegyeztetik — egy terjedelmes házba helyeztessék. Ezt maga N. M. is kérte azon kikötéssel, hogy olyan egyházba helyeztessék, a melyben
cikket küldött be a szerkesztőséghez.
E cikket egész terjedelmében nem ismerhetjük, tanitó van.
minthogy az csak némely részleteiben lett közölve, tarEzen határozatot, — mert méltányos cserét esztalmát azonban gyaníthatjuk, a mennyiben a szerkesz- közölni nem lehetett — az egyházmegye időközben
tőség által szakavatottan előadottakból arra lehet kö- nem effectuálhatta. Bekövetkezett a másik évi tavaszi gyűvetkeztetni, hogy a közleményen túlhajtott szenvedé- lés, a mikor a tekeházi egyháznak 31 tagja, — tehát nem
lyesség ömlik el. Arról tehát keveset szólhatunk, s egy-két nyugtalankodó egyháztag, hanem mondhatni az
így csakis arra lehet vonatkozni, ami a közleményben egész egyház illetékes tagjai — hozzáadván addigi paelőttünk áll; abból pedig a felől kell meggyőződni, naszukhoz az ominosus körtefa kivágása miatti panaszuhogy a védiratban, egyházmegyénk ellen súlyos vádat kat, kérték lelkészöknek más egyházba való áthelyezését.
emel a védekező.
Ekkor az e. m. consistorium, tekintet nélkül a
E súlyos vád ellenében, öreg lelkésztársam iránti körtefa kivágatásának cselekményére, a megelőző évben
mindenkori jóakaratomnál fogva, — melyről azt hi- hozott azon határozata alapján, melyszerint N. M. változszem, ő maga is bizonyságot teszen, — sajnálattal bár, tatását kimondotta : N. M. lelkészt Tekeházáról a csepei
de jelenlegi hivatalos állásomnál fogva elutasíthatlan egyházba rendelte.
kötelességemnek tartom, nyilvánosságra hozni azon téAz e. m. consistoriumnak ezen határozata ellen
nyeket, melyek az egyházmegyének ez ügyre vonatkozó N. M. az egyházkerületi gyűlésre felebbezett, s az e. k.
eljárását feltüntetik, s amelyek igazolni fogják azt, hogy gyűlés azon okból, mert az elhelyezést N. M. re nézve
Nagy Elek a maga védiratát nem helyes alapra fek- előnyösnek nem találta, N. M. lelkészt Tekeházán megtette, hanem egyéni felfogása szerint állította elő.
hagyta ugyan, de az egyházmegyét oda utasította, hogy
A midőn ezt teszem, mellőzni kívánom a részlete
e változtatást oly alkalomra tartsa fen, midőn az a Sziket, melyeknek befogadására e lapban elég helyet adni geten tartott gyűlés végzése értelmében, méltányos csere
nem lehet és csakis azokat fogom feltárni, melyek szo- által lesz eszközölhető. (1865. áprilisi e. k. gyűlés jegyrosan véve a dolog lényegére tartoznak.
zőkönyve. 71. sz.)
Kiindulási pontul veszem N. E. véd iratának köA védiratban foglalt és általam idézett állítás vavetkező szavait:
lótlanságának bebizonyítására elégnek tartom az eddig
»A tekeházi egyházzal, mint ilyennel, Nagy Menyelősorolt tényeket; most már a védiratban foglalt ama
hért lelkésznek, nincs és nem is volt baja. Hanem a
másik állításra vonatkozólag szólok, mely a dijlevél
mennyiben Tekeházán mégis zavarok voltak, ezt egyes
megcsonkítása miatt emelt panasz elutasítását hangsúnyugtalankodó egyháztagok idézték elő. A zavar azzal
lyozza.
kezdődött, hogy Nagy Menyhért ellen panaszt emelE panaszra nézve meg kell jegyeznem azt, hogy
tek, hogy a tekeházi ócska temetőben egy terméketlen
ez
az
1872-ik évi, Forgolányban tartott egyházmegyei
körtefát kényszerűségből, mivel tüzelőfája kifogyott, ki.
gyűlés
alkalmával (és így a N M. tekeházi lelkészkedévágatott. Ezen panasz folytán a tractus őt a csepei
sének
14-ik
évében) lett bejelentve.
egyházba áthelyezte; de az egyházkerület a megyéHogy N. M. lelkész e panaszával a mondott
nek e határozatát megsemmisítvén, Nagy továbbra is
időig hallgatott, és azzal nem jelentkezett: annak okát
Tekeházán maradt/
A miket itt N. E. előad, azok az egyházmegye előadni nem akarom. Az ehez szükséges magyarázat
előtt már nagyrészben elfelejtett és elévült dolgok, s az eddig elősoroltakból felismerhető.
E helyett szólok arról, a mit az e. m. e panaszt
ha valaki ezeket részleteiben ismerni akarja : csakis az
egyházmegyei gyűlési jegyzőkönyvekből ismerheti meg. illetőleg tett. N. M. lelkésznek mindazon követelését,
En magam is a jegyzőkönyvek átnézése után jutottam a melyek iránt való jogosultságát beigazolta, feltétlenül
megítélte, és a bepanaszolt egyházat azoknak teljesítétudomására azoknak, melyeket ez ügynek felvilágosításére utasitotta. (1872. april 15. és következő napjain tarsára közzé teszek.
Hogy Nagy Menyhért 1865-ben, tehát ezelőtt 15 tott e. m. tanácsülés jkönyve. 1. sz.)
évvel Tekeházáról a csepei egyházba rendeltetett, az
Az e. m. ezen intézkedésével N. M. lelkész nem
igaz ; de hogy ez nem a körtefa kivágása miatt történt: elégedvén meg, az 1873-ban tartott e. m. gyűléshez
azt bizonyítja az 1864-ik évi március 31-én és április intézett folyamodványaban ismét panaszt emel. Ekkor
I-ső napján Szigeten tartott e. m. tanácsülés jegyző- az e. m. tanácsülés, az ügynek megvizsgálását egy külkönyvének i-sq szám alatt foglalt azon határozata, mely- döttségre bizta, mely a helyszínén megjelenvén, a dolben kimondatott, hogy az egyházmegyei visitatióhoz,
a szerint, amint az az érdeklett felek előadásá-

ból kivehető volt, konstatálta, és erről szóló jelentését tartván magát kielégítve, időt, fáradságot és költséget
nem kiméivé, személyesen ment az egyházkerület püsugyanazon évi második gyűlésre beterjesztette.
Ennek alapján az e. m. tanács ismét határozott, pökéhez, s ott ügyének ujabbi megvizsgáltatását szormég pedig N. M. lelkész részére, az igazság alapján, galmazta.
Ezen expeditiónak, panaszló N. M. lelkészre nézve
eléggé méltányosan. N. M. ezzel sem elégedett meg;
hanem az ügyet az e. k. gyűlésre felebbezte. Erre az az a kedvező eredménye lőn, hogy e. kerületünk püse. k. gyűlés, minthogy a felebbezés nem volt kellően pöke ajanlotta N. M. lelkésznek, hogy az altala kijelölt
indokolva, azon intézkedést tette, hogy az ügyiratokat feltételek mellett folyamodjék az egyházmegyéhez, és
kipótlás végett a felebbezőhöz visszaküldötte. Az e. k. kérje attól, hogy ügyét ujabban vizsgálja meg.
ezen intézkedéséből kifolyólag N. M. az i87z|.-ik évi e.
Ugy is történt. N. M. lelkész még egy kérvényt
m. tavaszi gyűléshez folyamodott. Folyamodását az e.- intézett az egyházmegyéhez, amelyben kijelenti, hogy
m. tanácsülés ujabban tárgyalás ala vette, s a mennyi- az egyházmegye által e kellemetlen ügyben hozandó hatáben semmi ujabb okot nem talált arra, hogy mult rozatnak alaja veti magát, nemcsak, hanem az espeévi határozatától eltérjen: azt megerősítette, és hogy resi hivatalnak erre vonatkozó intézkedésébe is belea kellemetlen zsurlódás mindkét részről megszüntettes- nyugszik.
sék: az ügyiratokat az egyházkerületi gyűlésre felterE kérvény folytan az e. m. gyűlés megbízta az
jesztette. Ennek eredménye az lőn, hogy az e. k. gyű- esperest azzal, hogy a panaszló lelkész és egyháza kölés az e. m. eljárását helybenhagyta és megerődítette. zött fenforgó kellemetlen zsurlódást intézze el, és eljá(1874. áprilisi gyűlés jkönyve. 149. sz.)
rásának eredményét az egyházmegyére terjessze be.
N. M. ezzel sem elégedett meg. Ez okból az egyEz is megtörtént. Az esperes, egy világi és egy
házmegye mellőzésével, ismét az e. k. gyűléshez folyaegyházi, összesen három tagból álló küldöttséget alakítván,
modott. E folyamodványa az e. k. gyűlés tárgyalása
a már annyira elmérgesedett ügyet még egyszer tüzealá nem került, hanem püspök ur, az iratok leküldésétes vizsgalat ala vette s vétette. Ez alkalommal a kérvel ez ügynek ujabban leendő megvizsgálását elnökileg
déses ügyre vonatkozólag, még eddig nem ismert és
javasolta.
ekkor felderített ujabb indokok alapján, az elmulasztott
Ekkor állott elő egyházmegyénkre nézve azon
szántás, a régi cinterem és a szénafizetés iránt emelt panakellemetlen helyzet, a melynél fogva az egyházkerületi főszokra nézve a szükséges és jogos intézkedést megtette.
hatóság iránti tisztelet figyelemben tartása mellett, a fenalló
Erről szóló jelentését az 1876. március 28. és 29 én
törvényekhez és gyakorlathoz való ragaszkodás elvé.
tartott egyházmegyei gyűlésre beterjesztvén , az e. m.
nél fogva, 1875. april 6-án T.-Ujhelyben tartott gyűlégyűlés azt elfogadta és megerősítette.
sében határozatilag kimondotta, hogy miután ezen
Ennek megtörténtével az e. m. gyűlés nagy örömügy már az egyházmegyén letárgyaltatott és elintéztetett,
mel gondolt arra, hogy a tekehazi egyház és lelkésze
nemcsak, hanem az egyházkerületi gyűlés által felülközött szinte 16 év óta tartó zsurlódásnak vége szavizsgáltatván, 1874. 149. szám alatt hozott határozatáj kadt és az egyház s lelkésze közötti békétlenség végval jogérvényesen befejeztetett: az egyházmegyei gyűképen megszűnvén, a nyugalom helyre állott.
lés ez ügyet végleg elintézettnek tekinti, és nem latja
Nem ugy történt. Mert 1879-ilc évi Salánkon tarhelyét annak, hogy a már jogérvényesen befejezett
ügyet, a főtiszteletű püspök ur altal elnökileg tett javas- tott e. m. gyűlésre az egyház tagjai ismét folyamodtak
lat folytan, ismételten tárgyalás alá vegye. Mert ha ez ügyben. Folyamodványukban kérték, hogy a lelkész réfolyamodó ezen ügye, ujabbi kérvénye nyomán ismét szére ítélt cinterem adassék vissza a tanítónak, és az
tárgyalás alá vétetnék : ez altal egy olyan elv lenne elmulasztott szántásért a lelkész részére megítélt 36 frt.
megállapítva, mely kizárná bármely ügynek végleges elin- fizetésének kötelezettsége alól mentessenek fel. E kéretézését, és praecedenst alkotna meg egy ügynek a lem nyomán, az e. m. tanácsülés, a lelkész és egyház
végtelenségig való megújítására. Ennélfogva mellőzve között annyi évek óta fenálló zsurlódás megszüntetése
az érdemleges beavatkozást és az iratoknak felolvasá- céljából ismét az esperest bízta meg azzal, hogy a többsát , az ügyet tárgyalás alá nem veheti, s ez okból az ször panaszló N. M. lelkészt, miután már követelésenagyobb részint törvényesen megallapíttattak, próbálja
iratokat f. t. püspök úrhoz terjeszteni határozza.
Mennyire fokozódott már ez időig - a tekeházi egy- meg rea bírni arra, hogy a szántasbérről mondjon le, s
ház és lelkésze közötti zsurlódás: azt eléggé igazolja a cintermet, mely különben is csekélység, engedje a
azon körülmény, hogy a tekeháziak e gyűléshez, lelké- tanító használatába. Ez is megtörtént; de eredménye
nem lőn, mert N. M. lelkész előbbeni követelése mellett
szük változtatása iránt folyamodtak.
E folyamodványban foglalt kérelmet azonban, az határozottan megmaradt, s így e vitás ügy az e. m.
egyházmegye, minthogy abban nem voltak olyan ada- tanácskozó asztaláról le nem kerülhetett. Nem, mert a
tok, melyeknél fogva N. M. változtatásai elrendelhette tekeházi egyház, a mult évi december 2-án Huszton
tartott e. m. tanácsüléshez terjesztett kérvényével, ez
volna, nem teljesítette.
N. M. lelkész, követeléseire nézve még ekkor sem ügynek az e. k. gyűlésre leendő felebbezését kérte. E
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kérelmet az e. m. tanácsülés, minthogy annak semmi
ujabb alapja nem volt, határozottan elutasította.
*

ítéljen most már az elfogulatlan olvasó, és mondja
ki, melyik részen áll az igazsag ? Oka-e az e. m. annak, hogy „azon huzavona* — mint mondva van, — a tekehazí egyház körében évek óta dúl ? Oka-e annak az
e. ni., hogy ez az öreg lelkészt (így szokta magát nevezni, pedig még igazán fiatal vérrel és erővel bir) és
fiat, ki atyja meghurcoltatását összetett kezekkel kénytelen nézni, „vérig keseríti*
Hát nem tette-e meg az
e. m. mindazt, amit tenni lehetett és kellett ? Nem teljesítette-e N. M. lelkésznek mindazon kivánatait, a melyeket törvényesen és igazságosan teljesíthetett?
Nem olyan fekete az ördög, mint a milyennek festik, azt mondja a példabeszéd. Nincs Tekeházán olyan
nagy baj, mely miatt az öreg lelkész meghurcoltatása
ellen oly igen siralmas hangon panaszolhatna. Nincs a
tekehazi lelkésznek oly nyomasztó helyzete, hogy az
őtet és védelmező fiát vérig keseríthetné.
Hiszen ha annyira felháborodtak volna az egyház tagjai öreg lelkészök ellen, mint azt a védirat szövegéből olvasni lehet: akkor nem lakhatott volna ott —
az 1864-ik évi Szigeten tartott e. m. gyűlést megelőzőleg, öt-hat évvel ellene felmerült, és mint látszik koronként megújúlt panaszok folytán — mind a mai napig.
Azt mondhatja erre valaki, hogy ily körülmények
között nem is lehetett más palládiuma, mint arok a kitűnő talentumok, melyekről a védekező fiú, vádiratának
utolsó részében szól.
Ezekre, hogy következetes legyek azon ígéretemhez, mikép a szenvedélyességet mellőzni fogom — reflektálni nem akarok. Csakis annyit említek meg, hogy
mindezek nagyrészint olyan dolgok, melyekről mi alig
tudunk valamit. Tudjuk, hogy az egyház csekély népességéhez képest sokat tett, de ez nagyrészben a hívek
jóravalóságanak is tulajdonítható. Tudjuk, hogy N. M. lelkészi teendőit elvégezi, de hogy miként, azt nem ő, vagy
a fia, hanem mások bírálhatják meg.
Hosszura nyúlt cikkemet befejezendő, ki kell jelentenem, mikép a miket felvilágosításul megírtam, azokat
egyházmegyém érdekében kötelességemnek tartottam
megírni.
Doktor -János,
esperes.

IRODALOM.
Gr. Zichy Jenőtől egy 28 lapos kis röpirat jelent
meg Székesfejérvárott, ez alatt a cím alatt: Indítvány s
tervjavaslat a népnevelési egyletek tárgyában. Az indítvány Fejérmegye közgyűléséhez nyújtatott be, amely
azt elfogadván, egy bizottságot küldött ki, hogy vizsgálja az at az >indítvány gyakorlati keresztülvitelét célzó
tervrajzot. A bizottság által megvizsgált és elfogadott

tervrajzból különösen azt emeljük ki, hogy minden megye székhelyén alakulna egy népnevelési egylet, melynek második fokon minden járásban, harmadik fokon
minden községben egy-egy fiókegylete lenne; végre
minden megyei egylet a fővárosban szervezendő országos központi egylettel folytonos összeköttetésben állana.
Amint ebből a tervből látjuk, Zichy olyan formán akarná
szervezni a népnevelési egyleteket, mint ahogy a gazdasági egyletek vannak szervezve, S ha figyelembe veszsziik, hogy a gazdasági egyletek működésének fényes
sikere főképen célszerű szervezetöknek köszönhető : a
népn. egyletek hasonló szervezetétől is a legjobbakat
várhatjuk. Ami magát ezen népn. egyletek eszméjét illeti, az nem uj ; br. Eötvös nagy szellemében fogamzott az meg először s az ő kezdeményezése folytán a
törvényhozás is intézkedett erre vonatkozólag. A népn.
egyletek azonban eddigelé sehogysem akartak prosperálni. Talán a Zichy tervének fölkarolása változtatni fog
a dolgon ? Az ő tevékenysége és népszerűsége talan tehet valamit azon eszme megvalósítására, ami br. Eötvöst
mint közoktatási minisztert működésében vezérelni látszott, hogy a népnevelés ügye az államnak és társadalomnak közös ü g y e ; nem szabad tehát e tekintetben
mindent az államtól várni, hanem a társadalomnak is
egyesületi vagy más uton — közre kell működnie a
nagy cél elérésében.
Emlékirat Szeged szab. kir. város népoktatásának
újjászervezése tárgyában. Az elemi népiskolai tanitó-testületek megbízásából irta Vass Mátyás. Szeged. Nyoma
tott Traub B.-nél. 8-rét, 26 lap. Szeged rekonstrukciójának nagy műve nézetünk szerint, nem lenne teljes, ha
az újjászervezés és ujjaalkotas a népiskolákra is ki nem
terjesztetnék. A szegedi derék, ügybuzgó tanitói kar,
jelen emlékiratában nagy költséget igénylő, de igen
fontos reformokat hoz javaslatba, melyek közül megemlíthetjük például azt, hogy 62 uj iskolai épület lenne
emelendő. Amennyiben Szeged rekonstrukciója az egész
országot érdekli : az előttünk fekvő emlékiratra felhívjuk a közönség figyelmét.
T r a u b B. szegedi könyvárusnál a következő népiskolai tankönyvek jelentek meg : Magyar nyelvkönyv a
népiskolák III. osztálya számára. A „csongrádmegyei
tantestületek egyesületének* megbízásából írta Nagy
János, a szegedi polg. fiúiskola igazgatója. A r a 20 kr.
Magyar nyelvkönyv a népiskolák IV, osztalya számára,
ugyanattól a szerzőtől. Ara 25 kr. Népiskolai olvasókönyv
a leányiskolák III. osztálya számára. A szövegben 14
képpel s nyelvtani anyaggal egybekapcsolva. A „csongradm. tantest, egyesületének® megbízásából irta és
szerkesztette Vass Mátyás, szegedi tanitó. Ara 40 kr.
Minden példány után 1 kr. a csongradm. tanítóegyesület segélyalapjának javára fordittatik.
IP^F"Különösen ajánljuk olvasóink figyelmébe a
sárospataki tanári nyugdíjintézetnek lapunk mai számában
közlött hirdetését. Ezen hirdetésben felsorolt könyvek,

különösen a Sárospataki Füzetek nyolc évfolyama, minden protestáns ember könyvtárának csak díszére válhatnak. De nemcsak ezért ajánljuk azoknak megszerzését,
hanem azért is, mert az elárusított könyvekből befolyó
jövedelem egy olyan intézet céljaira fordíttatik, amely a
protestáns közönség pártfogását a legteljesebb mértékben
megérdemli.

K Ü L Ö N F É L É K .
* Tisza Kálmánnak, mint a nagyszalontai ref. egyházmegye segédgondnokanak, 25 évi jubileuma alkalmából, a nevezett egyházmegyének egy küldöttsége, Nagy
Dániel vezetése alatt — mint a Prot. Hetilapban olvassuk — az érdemekben gazdag segédgondnokot Geszten
fölkereste és üdvözölte. Az üdvözletre Tisza Kálmán
meghatottan válaszolt, azt mondván a többi közt, hogy
„félreértések ugyan voltak, vannak és lehetnek a magyar állam és a magyar ref. egyház között; de az alkotmányos magyar állam tudja, hogy a magyar ref.
egyház neki mindig oltalma, nehéz időkben bástyája,
jogainak és szabadságának hű védője volt, és épen ezért
tőle csakis azt kívánja, ami neki, mint államnak, múlhatatlanul szükséges; viszont a magyar ref. egyház tudja,
hogy az alkotmányos magyar allam neki szövetségese
s így egymásra vannak utalva. 4
* Emlékeztetés. Azon tanulótársaimat, kik Debrecenben 1870. jul. 16-án végezték a theol. tanfolyamot,
megbízatásomhoz képest emlékeztetem a jelen év október 3-ik napjára és szerződésünk 5-ik pontjára. Dorogi
Lajos, kisújszállási ref. lelkész.
Adományok. Kruesz Krizosztóm, pannonhalmi főapát, a deáki r. kath. és ref. iskolák részére egyenkint
150 frtot adományozott.— Gortvciy János, ungvári ügyvéd
pedig, ki nem régiben is a kisgeőci, nagyszelmenci és
vajkóci ref. egyházakat segélyben részesíté, legközelebb
az ungvári ref. egyház szükségleteinek némi fedezésére
10 frtot adományozott. Ugyanő, mint halljuk, a sárospataki iskola részére, az intézet iránt táplált kegyeletből, nagybátyjának, Gortvay volt pataki jogtanárnak emlékére oly alapítvány létesítésén fáradozik, melynek kamatai jó és szorgalmas tanulók jutalmazására
lennének fordítandók.
* A pozsonyi egyetem tárgyában a közoktatási miniszter ő felségéhez közelébb részletes előterjesztést tett,
melyben a többi közt azon nézetének is kifejezést ád, mely
szerint Debrecen alkalmas lenne egy felekezeti egyetem
felállítására. Az előterjesztést, melyre még vissza fogunk
térni, ő felsége tudomásul vévén, felhatalmazta a minisztert, hogy egy harmadik, esetleg Pozsonyban felállítandó
tudomány-egyetem létesítésére nézve a további lépéseket alkotmányos uton megteheti. Az irányadó körökben,
különösen a törvényhozók körében uralkodó hangulat
azonban — amint legalább azt mi megfigyeltük — a
miniszter tervének egyatalaban nem kedvező. Ezen

hangulatból azt kell következtetnünk, hogy a törvényhozás körében az szóba se fog jóformán jönni, váljon Pozsonyban vagy Szegeden allittassék-e fel az egyetem ; hanem azt a kérdést fogja első sorban az országgyűlési pénzügyi bizoltság fölvetni, váljon egyátalaban
van-e szükség ez idő szerint egy harmadik egyetemre
s lehet-e addig csak gondolni is egy uj egyetem felallitasara, míg a meglevő kolozsvári a legszükségesebb tanerőket, taneszközöket és intézeteket nélkülözni kénytelen ?
S ez a kérdés — ha nem csalódunk — tagadólag fog
megoldatni.
* A tiszai ág. hitv egyházkerület közgyűléséről,
mely f. hó 11-én tartatott meg Dobsinan, addig is, míg
részletesebb tudósítást közölhetnénk, adjuk a következőket.
A gyűlésen Péchy Tamás is megjelent s mint kerületi
felügyelő, az istenitisztelet után ő nyitá meg a gyűlést.
Kiemelé, hogy a gyűlés tárgyai közt elő fog terjesztetni
az újonnan kidolgozott egyházi rendezet, melynek szabalyai az egyházi tisztviselők s tagok jogait és kötelességeit meghatározzák, hogy a kötelességek összeütközése
s a hatáskörök összezavarása ne történhessék, és az egyházi ügyek a rendes mederben folyjanak. Fontos kérdés
szerinte a középtanodák ügye, mert a felekezeti iskolák,
melyek azelőtt a legjobbak voltak, most már versenyezni
kénytelenek más iskolákkal, s így állapotuk javitasara
mindent el kell követnünk, hogy ezen versenyt győzelmesen kiállhassák, mert e nélkül elveszítjük azon súlyt
és befolyást, melyet őseink a haza kebelében kivívni
tudták. Hasonlóan fontos a felsőbb tanodák ügye s e
tekintetben különösen ajánlja az eperjesi jogakadémia és
a Pozsonyban létesítendő theologiai akadémia tárgyában
teendő előterjesztéseket, hogy ezen intézetek is a mai
kor követelményeinek megfeleljenek. Azon óhajtással,
hogy a hozandó határozatok az egyház felvirágzására
s a haza javára fognak szolgálni, a gyűlést megnyitja.
Beszéde élénk éljenzésekkel fogadtatott. Cékus superintendens figyelemreméltó, érdekes beszédét lapunk mai
számának élén hozzuk. Az egyházi rendezetre vonatkozó
dolgozat, melyet Zelenka Pal, miskolci lelkész készített,
kinyomatván, a jövő évi közgyűlésen fog véglegesen
tárgyaltatni. A kormány felhívására az eperjesi jogakadémia megszűntetése tárgyában, tagadólag valaszoltak.
A pozsonyi akadémia helyett Eperjesen akarnak theologiai akadémiat felállítani 6 tanárral; erre nézve javaslattétel végett bizottságot küldtek ki. A kerületi nyugdíjintézet tőkéje 110,000 frtot már felülhalad. Több mas
folyó tárgy között bejelentetett, hogy a hegyaljai esperesség levéltárában találtak egy jegyzőkönyvet, melyet
Kossuth Lajos 1827-ben sajátkeziileg irt, mint egyházi
jegyző. A gyűlés végén közebéd, este színi- s zenei előadás volt, mely az eperjesi theologia javára 100 frt
tiszta hasznot eredményezett. Az előadást kedélyes
táncmulatság követte, mely majd reggelig tartott. Másnap a vendégek egy része hazautazott, más része pedig
a jégbarlangba tett kirándulást. A jövő évi kerületi gyűlés helyéül Igló lett kijelölve.

* XIII. Leó pápa f. hó 4-kén a kath. nevelés és
tanügy védszentjévé Aquinói szent Tamást nevezte ki.
A valasztas nem rosz. Az az egyház, amely a középkori intézmények fölelevenitésében talalja föl fenállásának legnagyobb biztosítékát, nem csuda, ha a középkori scholastikust valasztja tanügyének védszentjévé. De
ha szent Flóriántól bátran porra éghetnek katholikus
atyánkfiai: Aquinói szent Tamás se óvhatja meg a katholikus tanügyet a hanyatlástól, sőt okvetlenül tönkre
kell menni annak a tanügynek, amely a haladás mai
koraban erőnek erejével a scholasticismus emlőjéhez
akar visszatérni.
* A pápai ügy, mely lapunkban szellőztetve volt,
immár be van fejezve. Erre vonatkozólag P. Szabó Karoly, egyik kiküldött számvizsgáló a következőket irja
nekünk : „A papai helv. hitv. egyhaznak elmaradt számadásait illetőleg egy névtelen felszólalas jelent meg e
lapokban, mely néhol a kedelyeket erős hullamzásba
hozta és e lapban is többszöri nyilatkozásokra adott alkalmat. Mi nem keressük a kellemetlen ügy szellőztetőjének nevét; mert tények ellenében nem az a fontos,
ki irta ; hanem az, hogy igaz-e, amit irt ? A szerkesztő
e lapok 29 ik számában, azon nyilatkozattal zárta be a felszólalásokat, hogy számoljanak le a pápaiak egymás
között, de azutan tudassak is, az ügy iránt érdeklődéssel levőkkel, a leszámolás eredményét. Ezen óhajnak
akarunk mi eleget tenni jelen sorainkkal, és azután a
felizgatott kedélyek megnyugtatását kérjük és várjuk.
Semmiféle testület, annál inkább az egyház nem viragozhatik, tagjainak meghasonlása és viszálkodása alatt.
A papai helv. hiv. egyház tanácsa egy számvizsgáló
bizottságot küldött ki a beadott öt évi számadás megvizsgálására. A bizottság lelkiismeretes jelentését az egyháztanács elfogadván és magáévá tevén, a fölfedezett
és kimutatott némi hiányokat a számadóknak elengedte.
Most hat a kellemetlen ügy be van fejezve — nyújtsák
egymásnak a felzaklatott keblek békejobbjaikat, hogy egyhazunk, és benne a rend, egész erővel felvirágoztassák/
— Eddig P. Szabó Károly ur. Nekünk sincs semmi szavunk
többé az ügyhöz, melyben kötelességünket híven megtettük az altal, hogy megengedtük annak szellőztetését
lapunkban. A nyilvános felszólalásnak ime megvan a jó
eredménye : az öt évi mulasztást helyrepótoltak. Es már
most mi is szívvel-lélekkel csatlakozunk tudósítónk ama
kívánságához, hogy a pápai egyház elöljárói, kik különben is egyugyanazon célra, egyházuk fölvirágoztatására
törekesznek, nyújtsák egymásnak békejobbjukat.
* A buddhista apáca-zárdák nagy részét bezáratta
a khinai kormány; mert a bennük lakó mintegy ezer
apáca a legfeslettebb életmódnak adta magát. Az ifjabb
apacakat a kormány államköltségen gyorsan férjhez
adta, az idősebbeket pedig tápintézetekben helyezték el.
* A fegyveres béke és a tanügy átkozott rosz
viszonyban allnak egymással. Boldog Helvétia az egyetlen allam, hol a hadügyi költség épen csak annyi, mint
a tanügyi, t. i, átlag minden svájci lakos 1 frt 76 krt

fizet mindkét célra. Mennyire máskép all a dolog nálunk, hol a fegyveres hatalom 2 frt 78 krt szorít ki minden lakostól, míg az iskolára potom 68 krt is elegendőnek tartanak. Franciaországban iskola 58 kr., katona
9 frt, Olaszországban iskola 26 kr., katona 3 frt 14 kr.,
Poroszország isk. 1 frt 9 kr., katona 4 frt 58, Angolország isk. 1 frt 32, katona 7 frt 42, Észak Am. isk4 frt 4 kr. katona 2 frt 78 kr.
* Iskolai értesítések. A kiskunhalasi
reform, lyceumban az 1880/i-dik iskolai évre a beírások felvételi-,
javitó- és magánvizsgálatok szeptember 1. 2. 3. és 4-dik
napjain tartatnak meg. A tapintézet szintén szept. i-én
nyittatik meg. A tapintézetbe a tanulók 5 forint havi
dijért vétetnek föl teljes ellátásra (reggeli, ebéd, vacsora),
vallas és nemzetiségre való tekintet nélkül; a dij előlegesen fizetendő, 3 havi részletekben. A tápintézetbe belépni kívánó tanulók folyamodványukat a tanév meglcezdéseig az igazgatósághoz küldjék be. Halas, 1880. aug.
11. Az igazgatóság. — A pozsonyi ág. hitv. ev. lyceumban a beiratások az 1880/1 -clik tanévre augusztus
28-án kezdődnek és pedig az első 3 nap alatt protestáns vallású és altalabati helybeli tanulók, a többi napokon vidéki katholikus és izraelita tanulók számára. A
felvételi-, javitó- és pótvizsgálatok septemb. 3-ig tartatnak, a tanév ünnepélyes megnyitása septemb. 4-én lesz ;
az előadások 6-an megkezdetnek. A tápintézetben, mely
sept. i-én megnyittatik, ez isk. évben a szokásos ebéden kivűl vacsora csak azon feltétel mellett szolgáltatik
ki a tanuló ifjúságnak, ha legalabb 50 tanuló jelentkezik
és a félévi dij (havonkint 3 frt.) lefizetésére magát kötelezi. Az igazgatóság. — A hódmezővásárhelyi reformált
főgymnasiumban az 1880/81-ik tanév f. hó 30-án akképen veszi kezdetét, hogy a fölvételi-, pótló- és javitó
vizsgálatok aug. 30-án megkezdetnek, és a jelzett napon,
továbbá aug. 31-én és szept. 1. 2. 3. 4. napjain tartatnak meg. Ugyancsak e napokon egyszersmind eszközöltetnek a beiratások is és pedig d. e. 8 —12, d. u. 2—5
óráig a főgymnasiumi hivatalos helyiségben. Hódmezővásárhely, 1880. aug. 17. Az igazgatósag.

ADAKOZASOK.
A nagykőrösi ref. főgymnasiumi- és tanító-képzőintézeti tápintézet javára a solti ref. egyházmegye egyes
egyházai folyó évi máj. 16-tól mostanig a következő adományokat küldték be alulírotthoz (harmadik közlés)
Szeremle 5 frt. Harta 1 frt. Bogyiszló 5 frt 50 kr. Foktő
4 frt. Kalocsa 2 frt. Áporka 2 frt. Lacháza 5 frt. Dunavecse 5 frt. Dab 1 frt. Ordas 2 f r t ; összesen 32 frt
50 k r . ; az ezen lapok f. évi 5. és 20-ik számaiban meg
jelent közlések összegével együtt 112 frt 66 kr. A küldött adományokért a tápintézeti választmány nevében
hálás köszönetemet nyilvánítom. Magyar Antal, igazgató.

Sárospatakon a. r e f - f ö i s l c o l s i i i a - r x é i r i n . y u - g : c l i j i n - t é z e t " b i r t o k á / b a r m .
következő könyvek leszállított áron kaphatók, u. m.:
°2.

Sárospataki füzetek. Tudományos folyóirat. 1861 tői 1865%, összesen
História scholae seu collegii reformatorum Sárospatakiensis.

3.

A sárospataki ref. főiskola háromszázados ünnepe.

L

1860. Szombatin János tanárnak, mint szerzőnek arcképével
Jul.
János. Lórántfy Zsuzsánna arcképével
Venni szándékozók forduljanak alólirthoz.
Sárospatakon, 1880. aug. 12.
fáréSZy

l e v ő

5 frt.
A Johanne Szombatin. Sárospatak,
1 frt.
8. 1860. Emlékkönyvbe foglalta Erdélyi
50 k r
.Istvdll,
könyvraktárnok.

Z ^ á t l ^ á L z a / t
a nagykőrösi közs. felső leány - népiskolában megüresedett segédtanitónői állomásra, melynek
évi javadalmazása 300 frt készpénz, 100 frt lakbérátalány, esetleg természetbeni lakás. — Kötelessége az intézet mindkét osztályában a rajz, szépírás, éneklés, női kézimunkák, testgyakorlás tanítása. A felső népiskolához megkívántató tanképességi okmánynyal biró pályázni kívánók kellően
felszerelt folyamodványukat a nagykőrösi közs. iskolaszék elnökségéhez f. 1880. évi augusztus 31.
napjáig Nagy-Kőrösre küldjék be. A megválasztandó segédtanitónő csak egy sikeres próbaév letelte
után fog állomásában véglegesen megerősíttetni.
Kelt Nagy-Kőrösön, 1880. aug. i-én tartott községi iskolaszéki közgyűlésből.
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A leányiskolák 111. osztálya számára.
A szövegben 14 képpel s nyelvtani anyaggal egybekapcsolva.
A »csongrádmegyei tanitó-egyesületc< (alföldi tanitó-egylet) határozatából és megbízásából írta Vass Mátyás,
szegedi tanitó.
Bolti ára kötve 40 kr. Minden példány után 1 kr. a „csongrádmegyei tanitó-egyesület" segélyalapjanak
javára fordíttatik.
Midőn a > csongrádmegyei tanitó-egyesület* (alföldi tanitóegylet) a leányiskolák számára a k ü l ö n O l v a s ó k ö n y v e k szerkesztését és kiadását elhatározta, azon célt tartotta szem előtt, hogy a
nőnemet ugy szellemileg, mint erkölcsileg a kor igényeihez mért nevelésben és képzésben részesítse. Ez eszmétől vezéreltetve V a s s M á t y á s
szegedi tanitót megbízta a leányok számára külön olvasókönyvek szerkesztésével és Írásával. Ez olvasókönyvek első füzete (II. oszt.) még a
mult évben megjelent, mely úgy a szaksajtó valamint a tanférfiak részéről elismeréssel és meleg pártolással fogadtatott úgy, hogy ma már
alig van rendezett viszonyok között működő leányiskola, melyben tankönyvül ne használtatnék.
Ezúttal a l e á n y i s k o l á k I I I . o s z t á l y a számára irt olvasókönyvre van szerencsénk a tanhatóságok és tantestületek szives figyelmét felhívni és egyszersmind felkérni, méltóztassanak e valóban hézagpótló olvasókönyvet tankönyvül elfogadni és a hatáskörükben levő is-

Továbbá épen most jelent m e g :

Nagy János

M A C x Y A R

kolákban használatba venni s ekként a leánynevelés célját előmozdítani
és annak megvalósítására tényleg közreműködni méltóztatnának. A
jövő tanévre bár a IV. osztály számára is készen leend az olvasókönyv,
egyelőre azonban úgy volna lehetséges már ez évben a IV. osztály
hiányát pótolni, ha a III. osztály olvasókönyve vitetnék be a IV. osztályba is. Végre pedig, hogy az általunk kiadott olvasókönyv irányáról némi ismertetést adjunk, itt közöljük annak tartalmát főbb vonásokban :

Az iskolai élet köréből. — A családi élet és házi
foglalkozás (háztartás) köréből. — A társadalmi élet
köréből. — A természet köréből. — A szülőföld, népisme és történelem köréből. — Az ég-tan köréből.
Egyébként a mű bővebb áttekintése céljából a tiszt, tantestületek megkeresésére tiszteletpéldánynyal készséggel szolgálunk.

szegedi polg. fiiskolai igazgatónak
tálya számára írt

a népiskolák III. és IV. osz-

n y e l v k ö n y v e
2 részben.

Ilogy nyelvtani tankönyveink között a népiskoláknak megfelelő |
művekben hiány van, bizonyítja azon körülmény, mely szerint a csöngrád megyei tanitóegylet épen ezen hiány pótlására szükségesnek látta
tek N a g y J á n o s urat, ki e téren már különben is érdemeket szerzett, azon kéréssel tisztelni meg, miszerint irna a népiskolák III. és
IV. osztálya számára nyelvtant, hogy az eddig használatban volt tan
könyveket nélkülözni lehessen.

N a g y , i g a z g a t ó Úr e bizalomnak hogy fényesen felelt meg,
a nyilvánosságnak átadott két munka tesz erről örvendetes bizonyságot,
Cégünk, mely szerencsés volt e két nyelvtannak kiadását eszközölni, iparkodott a k o r r e k t n y o m t a t á s igényeinek eleget tenni,
Nyugalommal tekintünk tehát e művecskék fogadtatása elé s
kérjük alázatosan az illető köröket s tanférfiakat, miszerint azokat osztályaikban tankönyvül elfogadni szíveskedjenek.

-Ár a a III_ oszt. számára k e m é n y e n kötve 2 0 kr., a I o s z t á l y
Szeged, 1880. évi augusztus hóban.

számára Í35 kr.
Teljes tisztelettel

Traub B. és

társa.
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dgost. hitv. evang. külföldi egyetemre menő több rendbeli
tanárjelöltnek
való
ösztöndíjra.
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hittanulónak

és

A Glosius Sámuel és Dániel-féle alapítványt a pesti ev. ág-, h. egyháznál kezelő bizottság ezennel
közhírré teszi, hogy a föntirt alapítványból külhoni egyetemeken tanuló ág. hitv. ev. lelkészi vágy pedig gymnasiumi tanár pályára készülő ifjak számára több rendbeli, egyenkint 210 ném. bir. markból álló ösztöndíjt fog a
jövő 1880/81. tanévre kiosztani.
Ezen ösztöndíjak egymásutáni két éven át élvezhetők.

Az elnyerhetés feltételei:
1. Ha hittani jelölt a folyamodó, akkor már is két évi folyamot jól végzett legyen valamely magyarhoni protestáns theologiai intézetben.
2. Ha tanári pályára készül a folyamodó, akkor az érettségi bizonyítvány kelte után már két évig
honi vagy külföldi magasabb intézetben a maga választott szakában jó sikerrel tanúit legyen.
3. Azonkívül minden folyamodó a választott pálya különbsége nélkül legyen :
a) magyarországi születésű és ágostai hitvallású ;
b) a magyar nyelvet tudományosan ismerje, helyesen írja és beszélje, mely körülmény hiteles külön
bizonyítvány altal igazolandó be :
c) legyen feddhetetlen erkölcsi jellemű és jeles szorgalmú.
Ennélfogva felhívatnak ezennel külhoni egyetemeken levő mindazon lelkészi vagy tanári jelöltek, kik
már egy év óta a Glosius Sámuel és Dániel-féle ösztöndíjak élvezetében vannak, hogy ha még további egy évre
külegyetemeken maradni és az ösztöndíjakat élvezni óhajtásuk: azt az előttük tudvalevő feltételek teljesítése
mellett alólirott bizottsági jegyzőnél 1880. september 30-ig kérvényileg jelentsék be. Felhívatnak továbbá mindazon külegyetemeken tanuló vagy oda még csak ezután kimenni szándékozó lelkészi és tanárjelöltek, kik a
fenebb részletezett minőségi föltételeknek meg bírván felelni, ilyen ösztöndíjat a jövő 1880 1. tanévben élvezni óhajtanak, hogy a fent megirt kellékeknek kétségtelen beigazolására akár eredetiben, akár hitelesített másolatban
melléklendő tanodai, — ha van, candidaticumi — vagy egyetemi és egyéb bizonyítványokkal ellátott, az alább kikötött
tanítási kötelezettséget is tartalmazó, sajátkezűen irt és aláirt, lakhelyükkel és az utolsó postaállomással jegyzett
kérvényeiket f. é. 1880. september 30-kaig való záridő előtt (melynél később beérkező folyamodványok figyelembe nem vétetnek) bérmentve és lepecsételve alólirott bizottsági jegyzőhöz (Budapest, V. Nagykoronautca
5. sz.) küldjék be.
A megszavazott ösztöndíjat a díjnyertes hit- és tanárjelöltek nem a tanév elején, hanem csak annak
második fele kezdetén, miután bizonyítványaikat az illető egyetemen sikerrel töltött első félévről és egyszersmind
a második félévre lett beiratásuk felől is (Frequentations-Zeugniss und Anmeldungsbogen), a 210 ném. bir. markról szóló, sajátkezű nyugtájukkal együtt előlegesen beküldötték, fogják posta útján bérmentesen megkapni, mivégre 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 reá ujabban is érdemesnek tapasztaltatott ; ha továbbá már az első évben a philosophiát, beleértve a philologiát és kivált erkölcstani philosophiát is, szorgalommal tanulta, s a második évben is
tanulja ; végre ha magát előre arra kötelezte, hogy a külegyetemen töltött ösztöndíjas két év után a hazába
térve, a pesti ágost. ev. magyar német egyházgyülekezet tanodájában, ha kívántatni fog, mérsékelt díj mellett
egy évig segédtanári hivatalt viselend.
Kelt Budapesten, 1880. augusztus 6-án.

§usbach

$éter,

Zsigmondy

elnök.

Jenő,

jegyző.

Van szerencsém a nt. lelkész és t. tanitó uraknak tudomására juttatni, hogy a dunamelléki ref.
egyházkerület összes kiadványai, — melyek eddig megjelentek, — ezentúl nálam lesznek kaphatók ; névszerint:
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2

-

4

Papp Károly. Bibliai történetek az ó- és ujtestamentomból és rövid bibliaismertetés. Kötve 20 kr.
B o c s o r L a j o s . Egyháztörténelera a népiskolák IV. osztálya számara. Kötve 20 kr.

Papp Károly. Vezérkönyv a bibliai történethez, néptanítók számára. 60 kr.

B) Gynmasmmi könyvek.
B o c s o r L a j o s . Biblia-ismertetés a szt. föld rajzával. A gymn. I. és II. tDsztalya számára. Kötve 60 kr.
B o c s o r L a j o s . Egyháztörténelem, a gymn. IV. oszt. számára. Kötve 60 kr.
Kiss Kálmán. A bibliai könyvek története és szimbolika. Kézikönyv a gymn. VI. oszt. számára. Kötve 80 kr.
Laky Dániel. Vallástörténet a gymn. V. oszt. számára 80 kr.
Ezenkívül főraktára van nálam a sárospataki S egyéb iskolakönyveknek, nemkülönben a

prot. egyházi irodalomnak.
Minthogy én kizárólag a protestáns egyházi és iskolai irodalom fejlesztését tűztem
ki feladatul, tehát szabadjon a t. lelkész és tanitó urakat felkérnem, hogy könyvszükségleteiket üzletem által szíveskedjenek beszerezni.
Kókai
Lajos
>
Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos : 2Dx. Sa.lla.g-i

könyvárus, Budapesten, IV. ker., Károlyutca 1. sz

l^Alóx.

DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapest.
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Hirdetések dija:

dij:

H e l y b e n , házhozhordással s v i d é k r e postai küldéssel 4 hasábos petit sor többszöri beiktatásáért
félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdi
külön 30 kr.
kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban.

előfizetésök

felkéretnek.

Az uj egyetemek kérdéséhez.
Hát már megint felütötte a fejét az a tengeri kigyó, mely valahányszor feltűnik a láthatáron,
mindannyiszor riadalmat idéz elő a magyar közművelődés ügyei iránt érdeklődők között. Pedig
bizony-bizony nem olyan borzadalmas, hogy érdemes volna tőle megijedni. A pozsonyi egyetem, — mint e lapok mult számában is olvassuk
— ez idő szerint még igen-igen messze áll a
megvalósulás stádiumától. A legelső kérdés az,
hogy van-e egyátalában szükség egy harmadik
egyetemre addig, míg a másik kettőt sem emeltük arra a színvonalra, amelyen az ország legelső tanintézeteinek állni kell. Budapesten például az orvosi karban több uj tanszék felállítására van szükség j a jogi karban hasonlóképen
hiányzik még egy-két fontos tanszék ; a philosophiai fakultáson pedig ép az a tudomány, amelytől ez a fakultás a nevét vette, oly véknyán
van képviselve, amint sehol a világon. Ami pedig a kolozsvári egyetemet illeti, ez még igazán
csak a kezdet kezdetén áll, s hogy hivatásának
teljesen megfelelhessen, még legalább is annyit
kellene költeni rá, amennyiből a pozsonyi egyetemet tervezik felállítani.
Föltéve azonban, — mert hiszen sok minden megtörténhetik mi nálunk, —föltéve mondom,
hogy az említett kérdést mellőzik s mindjárt a
felett akarnak határozni, hogy Pozsonyban vagy
Szegeden állitsák-e fel az uj egyetemet: mi

m i n d é g

s z o l g á i i g a. t o i z i k : -

határozottan Szeged mellett foglalnánk állást.
Az érveket, melyek Szeged mellett és Pozsony
ellen szólnak, itt nem szándékozunk egyenkint
elsorolni. Úgyis ismeri már azokat meglehetősen
a közönség. Van azonban a miniszternek egy
érve Pozsony mellett, melyre — úgy látszik — a
fősúlyt fekteti. Mivel erre még — tudtunkkal —
nem felelt meg senki: megfelelünk mi. A miniszter
különösen pénzügyi szempontból tartja előnyösnek a pozsonyi egyetemet, amennyiben Pozsonyban jogakadémia és bölcsészeti tanfolyam levén,
csak ezeknek a kiegészítésére volna szükség,
hogy meglegyen az egyetem.
Emlékeztetjük a minisztert azon közelébb
kiadott leiratára, melyben felszólítja a felekezeteket, hogy szüntessék meg jogakadémiáik egyrészét, hogy aztán ő is feloszlathassa a fölösleges
állami jogakadémiákat. Arra kérjük tehát, hajtsa
végre, e z t ^ - teryét a saját felügyelete alatt álló
r'

jogakadémiákra.* nézve, hajtsa végre ugy, hogy a
feloszlatott /egy-két jogakadémia tanárait helyezze
át Szegedre, Pozsonyban pedig meghagyván a
jogakadémiát, áz ott
gondolom — négy tanárral tengődő bölcsészeti tanfolyamot szintén
telepítse át Szegedre — s ezzel megvetette
alapját a szegedi egyetemnek, anélkül, hogy ez
az államnak csak egy árva krajcárjába is került
volna. Ami aztán az egyes fakultások kiegészítésének s az orvosi fakultás szervezésének a
költségeit illeti, ezek — gondolom — Szegeden
sem rúgnának többre, mint Pozsonyban. Ilyen
formán Pozsony érdekei sem szenvednének csorbát, mert hiszen annak a négy tanárból álló bölcsészeti fakultásnak az elvesztése csak nem tenné
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tönkre a hajdani koronázó várost; Szegednek
pedig és Szegeddel a nagy magyar alföldnek
egy valóban nélkiilözhetlen szükséglete elégíttetnék ki.
De hát mindez bennünket, protestánsokat,
közvetlenül nem érdekel. Mint magyar emberek,
mint a magyarság képviselői óhajtanok ugyan,
hogy ha majd egy harmadik egyetemre csakugyan szükség lesz, ez Szegeden állíttassék fel.
De ha a törvényhozás mégis Pozsonynak adná
az elsőséget: a protestáns egyház, mint ilyen, ép
oly egykedvűen venné a törvényhozásnak ezen
elhatározását, mint — teszem fel — azt, hogy a
zimonyi vasút ne a Duna bal partján, hanem a
jobb partján építtessék.
Hogy mégis beleszóltunk ezúttal a dologba,
arra egyszerűen a közoktatási ügyek iránt való
hagyományos érdeklődésünk ösztönzött bennünket; azután meg az a körülmény, hogy a miniszter ugyanakkor, amikor a pozsonyi egyetem
felállításának szükségességét elismeri, kifejezi egyszersmind abbeli nézetét is, hogy a közszükségletnek megfelelne a debreceni protestáns egyetem is.
Ha olyan ábrándozó kedvemben volnék,
mint nem régiben, akkor olyan gyönyörűen ki
tudnám cirkalmazni az általam is szükségesnek
vélt debreceni egyetem felállításának módozatait,
hogy jobban se kellene. De hát hiába, mindennek
megvan a maga ideje. Az ember sokszor van
olyan hangulatban, hogy a földi nyomorúságoktól
nem tud szabadulni, hiába erőlködik, hiába akar
az ég felé, a magasba emelkedni, mint a szárnyaszegett madár vergődik a föld porában.
Hogyan is lehetne hát azt a debreceni egyetemet létrehozni ?
Az bizonyos, legalább előttünk bizonyosnak
látszik, hogy amíg jogakadémiáinkat fel nem oszlatjuk, a debreceni egyetemből nem lehet semmi.
De meg ne ijedj, szíves olvasóm; nem akarom
én a miniszter malmára hajtani a vizet, aki szintén
hadat üzent jogakadémiáinknak. Isten ments! Én
nem akarnám addig bántani a jogakadémiákat,
vagy helyesebben azoknak egyreszét (mert bizony
van egy-kettő, amelyet könnyebben nélkülözhetnénk), amíg az egyetem eszméje testet nem ölt.
Hanem akkor aztán a partikuláris érdekeknek
csakugyan el kell ám hallgatni, hogy a különben

sem valami gazdag és nagy számmal levő erőket egyesíteni, tömöríteni lehessen.
Persze a tanács könnyebb, mint a kivitel.
Nagyfokú önmegtagadás, a körülmények bölcs
megfontolása, tág látkör és más efféle nemes tulajdonság képezik a kivitel garantiáit. S ezek a
biztosítékok mesterséges úton nem teremthetők
elő. Ezekkel vagy fel vannak ruházva az intéző
körök, vagy nincsenek. Ha nincsenek : akkor írhatunk mi nem egy, de száz vezércikket is: sok
viznek le kellene folyni a Dunán, míg azok a
vezércikkek embereink természetét, jellemét megváltoztatnák.
Föltéve azonban, hogy ama biztosítékok
megvannak, a protestáns egyházra nézve oly
annyira fontos eszme kivitele kevesebb nehézséggel járna, mint azt első pillanatra gondolnók.
Debrecen magában, a többi superintendentiák támogatása nélkül, a roppant terhet nem
veheti macára.
Erre először is nincsen elegendő
ö
O
ereje, ha még gazdagabb lenne is, mint amilyen.
De azután meg észszerűen kívánni sem lehet,
hogy kizárólag reá rakjuk azon ügynek minden
terhét és gondját, amely nemcsak Debrecen ügye,
hanem az egyetemes egyházé is, sőt első sorban
épen az utóbbié.
E szerint Debrecent a többi superintendentiáknak is segélyezni kellene, még pedig nemcsak
^erkölcsileg/ hanem anyagilag is. Az az erkölcsi
támogatás, melyről oly sokszor hallottunk, s melyről annyiszor olvastunk már eddig is a superint.
jegyzőkönyvekben, az én praktikus eszembe sehogysem fér. Hiszen, hogy tisztességes, jóravaló
törekvést a superintendentiák erkölcsileg támogatnak, azt úgyis tudjuk, ennek a leírásával kár
is fárasztani a jegyzőket.
Anyagi segélyezésre van itt szükség, uraim.
S ez nem is olyan kivihetetlen, mint azt — szegénységünkre gondolva — sokan hiszik.
Mint már fenebb is említém, mindenek előtt
fel kell oszlatnunk jogakadémiáinkat —- még pedig
mindet, kivétel nélkül. Egy-egy teljesen és tűrhetőleg berendezett jogakadémia fentartása legalább is
10 — i i o o o frtba kerülvén évenkint, ha ezen intézetek megszűnnek, a rájok költött ezerek más
célra lesznek fordíthatók. Igen de, mondani fogják némelyek, a Patakra szóló alapítványok például helyhez levén kötve, azoknak a kamatai csak

a pataki iskola fentartására fordíthatók s a kamatokból Debrecennek, a debreceni egyetemnek
nem lehet adni egy fityinget sem. Az ellenvetés
egészen helyes. Csakhogy egy iskolának, melynek — teszem föl — 2 — 300 ezer frtnyi alapítványa van, helyhez nem kötött alapítványai is
levén, ezekből 5 — 6 0 0 0 frtot évenkint lehet Debrecennek is juttatni, csak akarat és bizonyos fokú
emelkedettség kell hozzá.
Különben egy kis számítás után, határozott
nyereségnek fog feltűnni a superintendentiák előtt
az a néhány ezer forintnyi kiadás; majd azt
mondtam, hogy áldozat, pedig a nyereség és áldozat egymással bajosan összeegyeztethetők.
A számítás nagyon egyszerű. Patak — hogy
a már egyszer említett példánál maradjak —
jogakadémiájára 1 1000 frtot költ évenkint. H a ma
lemond erről az intézetről s például évi 6000
frtot felajánl a debreceni egyetem javára, 1000
frtot pedig az ezen egyetemen tanuló s a tiszáninneni superintendentiából való szegény tanulók
részére stipendiumul: a tiszta haszna 4 0 0 0 frt
lesz, melyből theologiai akadémiáját ugy berendezheti, hogy az nemcsak mi nálunk, — amivel
bizony nem sok lenne mondva, — hanem az
egész kontinensen ritkítná párját.
Es ami áll Patakra, az áll Pápára és a dunamelléki superintendentiára is. A megtakarított
összegen Pápa pl. tanitóképezdéjét, a Dunamellék
gymnasiumait emelhetné magasabb színvonalra.
De váljon most, midőn a legreálisabb téren
vélek mozogni, nem ábrándozom-e ismét ? Feleljenek meg emez aggodalmamra azok, akik egyházunk sorsa felett dönteni hivatvák. Annyi bizonyos, hogy ha mindazon reformjavaslat csak ábránd, ami a bajainkból való kibontakozásra az
utat kijelöli : akkor az én javaslataim engem arról
győznek meg, hogy én vagyok a világ legna.
gyobb ábrándozója, pedig — ha nem mutatom
is magam színről - színre, — ki kell nyilatkoztatnom, hogy az életben nagyon is szeretem azt,
ami reális és gyakorlati.
Ambuláns.

I S K O L A Ü G Y .
Iskolai

értesítők.

— Hetedik közlemény. —

67) A nagykdllói
m. kir. állami főreáltanoda értesítője. Igazgató Schurina István. Értekezés : Az intézet tíz évi története, az igazgatótól. Tanulók sz. 75.
Ezen intézet eszméjének megvalósítását a szabolcsmegyei takarékpénztár kezdeményezte az altal, hogy 1868ban 904 frtnyi alapítványt tett egy, Nagy-Kállóban
felállítandó reáliskolára. Ezen összeg, maganosok adományaiból, akik között Kossuth Lajos is szerepel 100
arany franknyi adományával, 22,994 frtra szaporodván,
ebből az állam altal 1870-ben felállított intézet részére
épület vásároltatott. Az intézet fokozatosan lett kiegészítve egész a 7-dik osztályig; a 8-dik azonban még
máig sem nyittatott meg. Tiz év alatt összesen 747-en
vétettek fel az intézetbe, kik közül 287 zsidó, 223 r.
kath. vallású volt. A népességre vonatkozó, tiz évről
szóló statisztikai kimutatások igen nagy gonddal vannak összeállítva s több figyelemreméltó adatot foglalnak magukban. Igy például a szemünkbe tűnt azon
körülmény, hogy az első évben, midőn az intézet csak
egy osztályból állt, 57 tanuló volt beírva s ma, a midőn hét osztályból ál', a hét osztály tanulóinak a száma
csak 18-al több. Hogy mik az okai az intézet eme néptelenségének, az az értesítőben alaposan ki van fejtve.
A többi közt az is egyik ok, hogy Szabolcsmegye lakossága túlnyomó számban helv. hitvallású ; a helvét
hitvallásuak azonban elegendő autonom iskolával rendelkezvén, allami intézetekre nem igen szorulnak, úgy hogy
az intézetben helv. hitvallású tanuló volt aránylag legkevesebb. Mindenesetre különös és épen nem örvendetes
tünemény, hogy a legmagyarabb, protestáns vidék real
iskolája ennyire néptelen.
68) A nagykanizsai
izraelita hat osztályú fi- és
leánytanoda, valamint az evvel összekötött kereskedelmi
iskola növendékeinek név- és érdemsorozata. (Helyesebben mondva : iskolai értesítő; mert minden benne van,
aminek egy iskolai értesítőben benne kell lenni.) Igazgató Eichberg Adolf. Tanulók sz. 482. Két párhuzamos osztály. A kereskedelmi iskola két osztályból állt ;
a jövő tanévben nyittatik meg a harmadik osztály is.
A jelentés örvendetes haladasnak tekinti azon tényt,
amit mi is a zsidók magyarosodása szempontjából
örömmel jelzünk, hogy t. i. a tanítótestület kérelme
folytán a biblia, mely azelőtt a 3-ik osztálytól kezdve
az eredeti szövegből német nyelvre fordíttatott, a lefolyt tanévtől kezdve minden osztályon keresztül magyarul taníttatik. A tanítói könyvtár alapja megvettetett.
69) A nagykőrösi helv. hitv. főgymnasium tudósítása. Igazgató Ádám Gerzson. Tanulók sz. 264, kik
közül 156 helybeli, 108 vidéki. Deák József, mielőtt
visszavonult volna 27 évi tanári pályájáról, az intézet
javara 7 ezer frtot alapított, oly feltétel alatt, hogy ez
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71) A nagykőrösi községi felső leányiskola értesítője. Igazgató Dr. Tóth Mihály. Értekezés : A nőnevelésről, az igazgatótól. A vizsgálatot tett növendékek
száma 27. Bizony csekély létszám ez, viszonyítva a
város lakosainak számához. Harmadszor tesz már 1869
óta kísérletet a város a felső leányiskolával. A növendékek létszámát tekintve, a mostani, harmadik kísérlet kezdete sem valami biztató ugyan ; de azért a városnak nem szabad lemondania a reményről. A kitartás talán mégis csak meg fogja teremni gyümölcsét.
A tanitói kar iskolai rendszabályzatot dolgozott ki, melyet az iskolaszék jóváhagyott, s mely az értesítőben ís
közölve van.

És ez már több idő óta így van. Az már most tehát a
kérdés, hogy nem lenne-e célszerű a polg. iskola megszüntetésével az intézetet egyszerűen gymnasiummá alakítani át ? Ezt a reformot, melyet a körülmények — úgy
látszik — teljesen indokolnak, életbe lehetne léptetni
akkor, amikor a gymnasiumi 5-dik és 6-ik osztályt is
megnyitják, amire a legközelebbi jövőben a tanári karnak biztos kilátásai vannak.
74) A nagyszebeni kir. kath. Terézárvaház értesítője. Igazgató Roszkosni Elek, szentszéki ülnök. Értekezés : Az intézet alapításának rövid története. Növendékek sz. 192. Az intézet elemi iskolájába járt tanulók
sz. 119. Ezen intézetet Mária Terézia alapította. Az
értesítőben közölve van a királynő alapító levele, melyben különösen két pont ragadta meg a
figyelmünket.
Ez a két pont jogi szempontból valóságos specialitás.
De ezenkívül figyelemreméltó annyiban is, amennyiben
a királynő szellemének fenköltségéről és érzületének
nemességéről tesz tanúbizonyságot. Az egyik pont,
melyet nem győzünk eléggé ajánlani a magyar magánjoggal foglalkozók figyelmébe, így hangzik : „ A törvény,
telen ágyból született, vagy más hiánnyal bélyegzett gyermekek javára rendeljük, hogy ezek m i h e l y t ezen árvaházba fölvétettek, az által törvényeseknek
tekintessenek
és akarjuk,
hogy ezen általános kedvezmény oly eredm é n y e k k e l birjon, m i n t h a a g y e r m e k e k egyenkint
t ö r v é n y e s i t é s t n y e r t e k volna. 4 A másik pontnak ma
már csak történeti jelentősége van, de azért főleg jogtörténeti szempontból szintén rendkívül érdekes. Ez így
hangzik : „Ezen árvaintézetnek minden jó módon leendő
biztosítására e háznak azon különös előnyt is engedjük,
hogy mindazok, kik abból kilépnek, rögtön, minden
költség vagy szokott formaságok nélkül, azon nemzetben is, melyből nem eredtek, és így a szászok között
is, a testületekbe felvétessenek s polgári és birtoklási
jogokban részesüljenek/ Megjegyzendő, hogy ezen árvaház egyszersmind lelencház is. A lelenceket azonban
dajkáknak adják ki ápolás végett. A lefolyt évben két
lelenc volt.

72) A nagyrőcei államilag segélyzett közs. nyilv.
polgári iskola 4-ik értesítője. Igazgató Rőcey István.
Értekezés: A polgári iskola feladata, az igazgatótól.
Növendékek sz. 52, kik közül 25 ág. h., 24 r. kath.
stb. Az esti iparos iskolát a növendékek oly rendetlenül látogatták, hogy a tanításnak számbavehető eredménye nem lehetett. A tanárok közül irodalmi téren is
működtek : Lovassy Sándor és Eperjessy Kálmán. A
tápintézet, — melynek a város ezer, az ev. egyház 500
frttal alapító tagjaivá lettek s melynek alaptőkéje 2373
frt, — a lefolyt évben megnyittatván, ezen körülmény
a tanulók létszámának emelkedésére nagy befolyással volt.
73) A nagyszalontai
polgári iskolával összekötött
négy osztályú gymnasium értesítője. Igazgató Kovács
István. Növendékek sz. 69. A polgári iskolában csak
két osztály van s ezekben a tanulók száma összesen 7.

75) A nagyszombati
érseki főgymnasium értesitvénye. Igazgató Graeffel János. Tanulók sz. 408. Az értesítőben közölve van a könyvtár címjegyzékének folytatása, u. m. a történelmi munkák címeinek egyrésze s
a jog- és államtudományi munkák teljes katalógusa. Ismételjük, amit már a mult években jeleztünk, hogy t. i.
az iskolai könyvtár katalógusa az értesítőben nemcsak
hogy teljesen pótolja a tudományos értekezést, de annál határozottan praktikusabb is. Mert egy valódi tudományos becscsel biró értekezésnek sokkal jobb helye
van egyebütt, pl. valamely tudományos folyóiratban,
míg az iskolai könyvtár címjegyzéke egyenesen beillik
az értesítő keretébe.
76) A nagyszombati kir. kath. tanitóképző-íntézet
értesítője. Igazgató Zelliger József. Tanulók sz. 50. A
tanárok különös szorgalmát bizonyítja azon tény, hogy
, sokszor még az éjnek késő óráiban (!) is ki voltak vi-

összeg az ő halála után kamatos kamataival együtt addig gyümölcsözzék, míg 22 ezer frtra szaporodik. Az
egyháztanács ezen alapítvány viszonzásául az ajándékozónak „400 frt. ajándékot szavazott meg,® ami azonban
valószínűleg nem szó szerint, hanem úgy értendő, hogy
400 frt. értékű ajándékot szavazott meg. Pintér Sándorné ezer frtos ösztöndíj-alapítványt hagyományozott.
A tanári kar a ref. egyet, tanügyi bizottság elnökének
felszólítására egy középtanodai tanterv-javaslatot dolgozott ki. A 10 rendes tanár közül 7 okleveles. Dr.
Öreg János és Bónis Károly tanárok irodalmi téren is
működtek.
70) A nagykőrösi ref. tanitóképző-íntézet és népiskolák értesítője. Igazgató Magyar Antal. Növendékek
sz. a képezdében 70, kik közül 68 ref., 2 ág. h . ; az
elemi iskolában 1662, az iparos tanulók vasárnapi iskolájában 138. Az intézet könyvtárának katalógusát, —
mint az annak idején lapunkban is említve volt — kinyomatták. Pintér Sándorné 1000 frtos ösztöndíj-alapítványt hagyományozott. Özv. Szalai Pálné pedig egy
uj elemi iskola alapítására 16 ezer frtot adományozott,
ami oly tekintélyes alapítvány, hogy valóban ritkítja
párját. A tanárok és tanitók közül irodalmi téren Önálló munkákat a következők adtak ki: Kiss Kálmán,
Losoncy László, Oláh Károly és Hajdú László. A lefolyt évben tanitóképesitő oklevelet 37-en nyertek.

lágítva az intézet tantermei 11 ; de váljon mit szólt ehez
az intézet orvosa, akinek kötelessége a növendékek
egészségére felügyelni ? A jelentés panaszkodik a fölött,
hogy a növendékek a német nyelvben nem igen mutatnak föl haladást, továbbá, hogy nagy a hiány a helyes
és a tantervhez szigorúan alkalmazkodó kézikönyvekben.
Az intézet mellett gyakorló iskola nincsen, hanem a növendékek a városi kath. népiskolában részesülnek gyakorlati oktatásban. Es e rendszert a jelentés helyesli;
úgy látszik, a tanárok nem is kívánják, sőt egyenesen
helytelenítik egy külön gyakorló iskola felállítását.
77) A nagyszombati városi polgári fiúiskola 2-dik
értesítője. Igazgató Goldberger Soma. Növendékek sz.
85. Az ifjúsági könyvtár mindössze is néhány német
munkából áll. A tanitói kar ennélfogva az iskolaszék
elé javaslatot nyújtott be, melyben azt ajanlja, hogy —
amint ez tudtunkkal több iskolában divatban van —
az ifjúsági könyvtár javára a tanulók a beiratások alkalmával fizessenek bizonyos meghatározandó összeget s
az így begyülendő pénzből főképen magyar munkák
szereztessenek be.
78) A nagyváradi kir. jog- és államtudományi kar
almanachja. 6-dik évfolyam. Helyettes igazgató: Dr.
Bozóky Alajos. Értekezés: Az intézet rövid története.
Rendes hallgatók sz. 92, a rendkívülieké 6 ; a tanfolyam
hallgatásának mellőzésével vizsgálatra engedélyt nyertek
17-en. Vizsgálatot tettek 110-en, kik közül 16 részint
visszavettetett, részint felfüggesztetett. Ösztöndíjak fejében 2544 frt. osztatott ki. A 8 rendes-és rendkívüli tanár — egy kivételével — képesített egyetemi magántanár Speciál collegium mind a két félévben összesen,
hetenkint 41 órán, 21 tartatott. A tanárok közül irodalmi téren is működtek : Dr. Bozóky Alajos, Dr. Weisz
Béla, Dr. Nagy Ferenc és Dr. báró Roszner Ervin.
79) A nagyváradi m. kir. állami főreáliskola értesítője. Igazgató Valkovszky Miklós. Értekezés : A magyar
memoire- és naplóirodalom 1711-től napjainkig, Romanec
Mihálytól. (Mutatványul szerzőnek egy nagyobb munkájából, mely a magyar naplóirod. történetét tárgyalja a
legrégibb időktől fogva napjainkig.) Tanulók sz. 223, az
év végén 190; az utóbbiak közül a legnagyobb rész, t.
i. 139 zsidó vallású. Ezen értesítőben olvassuk, hogy a
közokt. miniszter 1879. szept. 3-kán az összes középtanodákhoz egy rendeletet intézett, melyben a magántanítást
a tanároknak megtiltja. A tanárok közül irodalmi téren
is működtek: Requinyi Géza, Romanec Mihály és Dr.
Simkovics Lajos. Az önképzőkör a Petőfi előnevet
vette föl. Az iskolai takarékpénztárt életbeléptették.

A ki sokat markol, keveset szorít.
A fent irt példabeszéd jutott eszembe, midőn népiskolai nevelésrendszerünkre gondoltam. Ha valamire,
ugy erre csakugyan alkalmazható ama példabeszéd. Lássuk csak közelebbről.
Törvénnyé tette több egyházkerület, azok közt a

tiszáninneni ref. superintendentia is, hogy faluhelyen
az iskolázás kezdete szeptember i-seje legyen ép ugy,
mint a városban. S midőn ezt elhatároztak, nem gondoltak
arra, hogy mezei munkával foglalkozó falusi lakostársaink, ha közlegelők, tehát közös gulya, ménes, csorda
és disznónyáj tartása mellett sem nélkülözhették egészen
gyermekeiket: mennyivel inkább rájok vannak szorulva
a tagosított földek birtokában, midőn minden egyes
ház, külön kénytelen családja egyik-másik tagjával őriztetni az állatokat ; míg ellenben a városi, többnyire szobai
munkával foglalkozó lakosok, ha akarnák sem oszthatják
meg gyermekeikkel a házi teendőket, sőt mint otthon
lábatlankodókat, hazulról eltávolitni vágyakoznak azokat.
Határozattá emeltetett továbbá az is, hogy a confirmatió, az iskolából való kilépés után, a tanulás befejeztével junius végén eszközöltessék, azon fontos okból,
hogy a hat évi iskolakötelezettséghez kötött képzettség
hiánytalan legyen.
S mit tapasztalunk ? Azt, hogy mind a világi-, mind
az egyházi kormány által alkotott törvények ideális
törvények, melyeket végrehajtani lehetetlen. A tavasz
munkára serkentő napjaiban a szülék befogják gyermekeiket s mindaddig visszatartják, míg rájok gazdasági-,
családi érdekben szükség mutatkozik. Büntessük őket ?
midőn tehetősebb híveim közt akadt olyan is, ki
azt m o n d á : ^ha még 50—60 forintig büntetnek is,
apródonként szivesen lefizetem a büntetéspénzt, mert
a gyereknek több hasznát veszem.® Továbbá azt kérdem, hány ízben kérjük a büntetések alkalmazását ? A
törvény két hetenként parancsolja a mulasztóknak a
községi birónál való bejelentését, a szolgabírónál havonként. E szerint, ha a helybeli elöljáróság megtenné is,
hogy rokonait, barátait, ismerőseit két hetenként bírságolná, vagy a szolgabíró havonként, amaz 10-szer, emez
5-ször félévenként: melyik szüle nem fizetne inkább
2 — 4 heti mulasztásért i-ör 50 krt., 2-or 1 frtot, 3-or
2 frtot, 4-er 4 frtot, semmint lemondjon egy olyan
munkaerőről, amelynek igen jó hasznát veszi? Az is
nagy kérdés, hogy melyik szolgabíró vállalkozik havonként gyors és erélyes közbenjárásra, midőn tudjuk, hogy
a szolgabíró egyéb fontos ügyekkel is túl van terhelve ?
Hát a lelkészek közül kinek lesz kedve, nyugalma, békessége feláldozásával magát az iskolamulasztások ostromlásáért gyűlölet tárgyává tenni ? Mert a legjobb esetben
a mulasztásokra engedélyt kérnek először a tanítótól.
Ez utalja a kérőt a paphoz. Ha a pap nem enged : engedély nélkül is kimarad a gyerek az iskolából. S ha
büntetésre kerül a dolog: a birságtól való felmentésért
esdeklőt a biró szintén a paphoz utasítja ; ha aztán az elitélt irgalomra nem talál: van szemben szemrehányás,
hogy nem lesz az ostromolt gyerekből se pap, se rektor, se mérnök, se prókátor; hátmegett meg az átok
hull bőven.
Mondhatná talán valaki, hogy a pap ne akarjon
ennyire beavatkozni az iskolamulasztások ügyébe, hogy
ő csak erkölcsileg, szelíd kérés, intés és feddés utján ki-

vánjon hatni. Probatum est. Ez sem használ semmit.
A helyi önkormányzati jog gyakorlására hivatott iskolaszék pedig szerintem csak pictus masculus. Ennek üléseiben is, — melyeket csak nagy ritkán sikerül tartani,
— a lelkész mint elnök előterjeszt, javaslatot tesz, indítványoz, végez, határoz, a jelenlevők bölcs hallgatása
mellett, a hallgatást mint beleegyezést tekintvén. Pedig
ez utóbbira nézve csalódik. Mert az iskolaszéki jegyzőkönyv végrehajtásakor, a nép ínye, ízlése ellenére érvényesítendő határozatokért megtamadott előljáró a lelkészre hárít mindent.
Mindezek után bátran ki merem mondani, hogy
az iskolázásra a törvény altal kisz&bott időt nem leszünk
képesek megtartani, még a confirmatiónak aratásra,
vagyis az iskolai év végére halasztásával sem. Mert confirmálás nélkül is elhagyja az iskolát az, akit szülője
igénybe vesz.
Mindezeknél fogva én Pal apostol ama szavait tartva
szem előtt: „Alkalmazzátok magatokat az időkhöz, mert
az idők gonoszok, 4 indítványozom, hogy faluhelyeken
csak téli iskola legyen, nov. — március hónapokban.
Hanem ezen idő alatt aztán, kérlelhetetlen szigorral lennének kényszerítendők a szülék, hogy gyermekeiket
iskolába küldjék, nem fogadva el a csizmátlanságot, ruha
hiányát, sem a nagy sarat, havat mentségül. Ha nincs
a gyermeknek téli ruhája : pólyázza be az apa, anya a
magáéba és vigye a hátán a szegény, a jobbmódú pedig lóháton vagy szekeren. így szállítják a szétszórva
fekvő alföldi tanyások, a tanyai iskolába a növendékeket, amint ezt magam is lattam Ároktőn, a derék Fogarasi Jenő iskolájában. Minthogy pedig télen minden
földmívelő házánál csak kétszer étkeznek, reggel és
estve: dél idején nem szükséges az iskolásnak hazamenni.
Nem volna talán célszerűtlen megkísérlem azt sem,
hogy a nagyobbak, a 4-ik, 5-ik, 6-ik osztálybeliek nov.
— március hónapokban, a kisebbek pedig, a kiknek
a mezei munkában különben sern veszik valami nagy
hasznukat, apr.—aug. hónapokban iskoláztatnanak. így
a munkafelosztás elve mellett, a hat osztály beállítására és a tanterv keresztülvitelére köteles tanitó is
képesebb lenne feladatát legalább megközelítőleg megoldani.
Azonban nemcsak az iskoláztatás idejéből markolunk mi sokat, hanem a tananyagból is.
A tantárgyak számát mindenesetre meg kell kevesbítenünk. A mostani népisk. tantervre alkalmazhatók
igazán Baksay Sándornak a gymnasiumokra vonatkozó
ama szavai: „Mennyire lábatlankodnak (a hat oszt. népiskolában) a Y2 órás, meg
óránál tovább nem tárgyalható tantárgyak egymásnak a tanuló fejében ? Hány
jóravaló elme téved el s megy tönkre, s hány nehézfejü
szorgalom csügged el a tudnivalók halmaza miatt ? Hány
szüle retten vissza a tandijak és tankönyvek nagy
száma miatt?*
Szerintem kötelező tantárgyak maradnának : A

hit- és erkölcstan ; de a legegyszerűbb nyelvezettel, minél rövidebb, minél kevesebb szóban foglalt feleleteket
igénylő kérdésekre osztva, s kerülve minden dogmatikai
szőrszalhasogatást. Például e kérdésre: mi az Isten ?
eddig ez volt a felelet : „Egy minden tökélyekkel biró
fővalóság, ki mindeneknek léteit adott, maga pedig senkitől sem vette azt* ; holott elég volna ennyi : „Isten,
egy oly fővalóság, ki mindeneket teremtett.* Minek azt
dogmatice feszegetni egy falusi gyerek előtt, hogy
volt e kezdete ? Azon kérdésre nézve pedig, hogy miképen teremtette Isten a világot? teljesen mellőzendőnek vélem az emberiség gyermekkori felfogásához alkalmazott feleletet stb.
Ami az erkölcstant illeti, miután az szivébe van
irva még a pogánynak is, annak tárgyát csak dióhéjba
szorítva adandónak tartom. Például: Mi az erkölcstan?
Az erkölcstan kötelességekről tanitó tudomány. Kik
iránt vannak kötelességeink? Isten, magunk és mások s
az oktalan teremtmények, sőt az érzéketlen tárgyak
iránt is stb. stb. Általában az erkölcsi kötelességeket,
inkább olvasmányok által, mint könyvnélküli magoltatással óhajtanám tudat tárgyává tenni.
Az olvasásra lenne fordítandó legfőbb gond és
fáradság s legtöbb idő, úgy hogy a növendékek értelmesen
hangsúlyozva, az Írásjelekre kellő figyelmet fordítva legyenek képesek könyvet olvasni, sőt a könyvolvasásba
beleszeressenek, hogy ez legyen további önképzésük hatalmas eszköze.
Kötelező tantárgyak maradnának továbbá még a
beszéd- és értelemgyakorlat, földirat, hazai történet, természettan, gazdaságtan, illemtan, ének és testgyakorlás.
Kizárandóknak találom ellenben a tantárgyak közül :*) 1. A nyelvtant. Mert ha áttanulmányozza is a falusi gyerek a grammatikát, mégsem fog ő nyelvtanilag
beszélni; hanem csak úgy, mint a családi körben, a
faluban szokás, sőt a háznép tagjai kinevetik otthon
érte. Kihagyandó továbbá : 2. A polgári jogok és kötelességek ismertetése ; mivel a jó érzésüek úgyis ismerik jogaikat és kötelességeiket, a roszak pedig hiába tanulják azokat.
A fenebbiekben törekedtem láthatóvá tenni a népiskolai falusi tanítás akadályait, próbáltam gyógyszereket is ajánlani a mutatkozó betegségek ellen. Óhajtom, hogy felszólalásomat — tárgyának fontosságánál
fogva — figyelmökre méltassák azok, akik népünk oktatásával és nevelésével vannak megbízva.
Edes

Ábrahám.

*) Megjegyeztetni kérem, hogy a felsőbb iskolákra szánt gyermekeket, a városi rendszer szerint óhajtom facultative oktattatni falun is.

t. Á.

T A R C A .
Az apró mizériák folytatása.
I.
Egyházmegyei jegyzőkönyvünkben a canonica visitatió kiszabott pontjai közül a 3-ik így hangzik : „Az
egyházkerületi- és egyházmegyei jegyzőkönyvek, úgy a
püspöki- és esperesi levelek, rendeletek bejegyeztetnek."
Már hogy bejegyeztetnek-e ? az a jólelkiismeretű papoktól függ ; de hogy ilyen, tapasztaláson nem épült ál
lítás nyilvános jegyzőkönyvben figuráihat, ez egy kicsit
mégis csak sok akkor, midőn nevezett jegyzőkönyvek
meg nem láttatnak, azért mert meg sem nézetnek.
4-ik pont : „Levéltár van mindenütt." Ha már
levéltárról van szó, annak természetesen
rendezettnek
kell lenni, mert különben lomtár. Rendezett pedig
nincs sehol, mert a visitatió rendszerint meg sem nézi ;
ha megnézné, látna egy csomó, madzaggal összekötött
papirost, ez a levéltár a mi kis egyházainkban ; úgyde
ilyet otthon is lat, s ha nagyobbat akar látni, megnézi
a tractusnak soha nem rendezett, halomra hányt, legnagyobb rendetlenséget mutató levéltárát; ezzel aztán megelégedhetik, s miután ilyen bábeli zűrzavart lát, a kisebb
Bábelt meg sem nézi, hanem beírja, hogy
„levéltár
van mindenütt."
De ne menjünk mind a 21. ponton végig, nézzük
csak a fontosabbakat.
8-ik p o n t : „Az egyház számadásai mindenütt
megvizsgálva vannak."
Érdekes ám azt tudni, minő ez a megvizsgálás ?
A lelkész egész éven keresztül — már t. i. a melyiképen nem restelli — minden vasárnap beirja a heti költségeket a számadó könyvbe ; újév napján a presbyterium
s több vagy kevesebb egyháztag jelenlétében felolvassa;
ha valami nem épen tetsző, különösen olyan áldomást
tételek fordulnak elő, melyből a többiek nem ivának, a
gondnokokat keményen lemocskolják (a miért aztán
nálunk a cura pastoralis legnehezebb része gondnokot
fogni ; néhol sorjaba megy, mint a falusi bíróság); azután aláírják, a róla vett másolatot hasonlókép aláírják,
megpecsétlik, s azt a visitatiókor átadják az „ atyák "-nak,
ezek pedig beteszik a tractualis Bábelbe, hol némely
szorgalmas molyon vagy elkényszeredett egéren kívül
más többé nem foglalkozik velők.
Előirányzatról, rendes költségvetésről, rendes számadásvitelről, egyházmegyei felülvizsgálatról szó sincs.
Ime, nyájas olvasó, ezek az apró mizériák szülik
a nagy mizériákat, melyeknek serege — fájdalom —
hemzseg egyh. lapunk hasábjain ; mert hogy az ország
más vidékein sem megy egészen rendben a dolog, olyan
bizonyos, mint kétszer kettő négy. Legnagyobb egyházaink számadási zűrzavar nyomorúságában sínlődnek. A
tiszántúli nagy egyházak közül egy, mond egy van
csak rendben ! Dunántűi Pápa csak most evickélt ki valahogy a hínárból. Itt nálunk Dunamellékén már supe-

rintendentiális bizottság kívántatott egy nagy, virágzó
ekklézsia számadási rendetlenségeinek — ha lehetséges
— orvoslására. E g y másik híres egyházban a tanítók —
mert nem volt se számadás, se pénz — a szó szoros értelmében beadták a kulcsot. E g y másik, szintén híres
ekklézsiából meg a szó szoros értelmében megszöktek.
Pedig hát a can. visitatió jár-kel minden évben,
beszedi a charitativumokat; de ennél aztán egyebet nem
is tesz. Az olyan dolgokkal, hogy péld. a gondnok több
száz frt erejéig közmunkát vállal, rendes szerződést köt
az uradalommal, s a biró, azért, mert a rendesén kiállni
nem akaró munkásokat segítette kizavarni, az összeg
felét elkívánja a községi pénztár részére, s mert hogy
a curátor vonakodik kiadni, a biró prókátort fogad, beperli s a gondnok marháját foglalják le — az ilyen
dolgokkal mitsem törődik.
Ime, nyájas olvasó, az ilyen apró mizériák szülik
az országos nagy
mizériákat.
É n nem tudom, micsoda átkozott természet is az
mi bennünk, hogy a rendtől, pontosságtól annyira irtózunk. Ezelőtt vagy tiz évvel egy hozzám igen közel
álló ifjú paptársam, abban az egyházmegyében, melyben akkor szolgált, indítványt tett a közgyűlésen, —
melynek asztalán két igen csúnya számadási per feküdt az
illető papok ellen, 10—15 éves rendetlenségek s zavarok miatt, — hogy állítson az egyházmegye r e n d e s
s z á m v e v ő széket, az assessor uraknak úgy sincs egyéb
dolguk, mint néha-néha deputatióba kocsikázni s a gyűlésen vígan lakozni. A végzés az lőn, hogy „indítványát
a jövő gyűlésre indokolva irasban adja be." Hiába védte
az ifjú tüzes pap, életbevágó indítványát, hiába mutatott
a két csúnya perre, mondván, hogy ennél hatalmasabb
indok nem kell: az ügy elaludt és alszik. No de legalább vigasztalhatja magát azzal, hogy akkor nő a gyermek, ha alszik. Le is tett aztán minden tractualis ügyekről, s most okosabb dolgokkal foglalkozik.
A belső-somogyi egyházmegye tett ez ügyben e g y
lépést tavaly. Eltörülte a faluról falura járó pénzszedést,
rendes számvevő széket állított. És ? . . . . egy év alatt
jelent-e meg erről csak egy egészséges értekezés is egyh.
lapjaink hasábjain ?
Szóval épen oda jutottunk, hogy az áldott autonomía aegise alatt nem vagyunk képesek magunk
felett
fegyelmet gyakorolni; ez pedig már az elzüllésnek — úgy
hiszem — majdnem utolsó stádiuma.
A g g ó d ó lélekkel beszélgettünk egyszer a múlt évben az erkölcsi és anyagi romlásról. Öten voltunk, kik közül négy, egyházmegyénk vezérférfia volt. Én kimondám és
kimondom most is, hogy e nyomorúságok okát nem másban,, mint a szerencsétlen restauratióban keresem.; ott, hol
nincs megállapított hivatali kör, hivatalos eljárás, ott hol
a hivatalnok nem szerezhet magának kellő' gyakorlatot :
ott nem lehet kormányozni. Három közülünk mélyen hallgatott, a negyedik pedig azt mondta, hogy ő élt-halt
a restauratióért annak idejében, de a tapasztalás szomorúan bebizonyítá előtte is, hogy azzal lehetetlen viszo-

nyaink közt jól kormányozni. Hogy is lehetne ? ! Egyházmegyénkben az utóbbi húsz év alatt már a hatodik
esperes szolgál. Ehez nem kell több kommentár.
De én ezekről többet most nem szólok. Vegyétek
a pennát kezetekbe, ti buzgó, lelkes, egyházi életünk
előbbrevitelén aggódó lélekkel csüggő paptársaim ; én pedig megyek tovább a canonica visitatió pontjain.
I igil.

KÖNYVISMERTETÉS.
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Ein Beitrag

zur vaterländischen Geschichte von S. Weher, evangelischer
Pfarrer in Béla. Mit fünj Ansichten und einer Tafel
Siegel-Abbildungen. Leutschau, 1880. Druck und Verlag
von Jos. Th. Reis. In Commission bei Carl Seeliger.
Szemben a címzett könyvvel az ismertető nélkülözhet minden frázist vagy hiú hizelgést. Megmaradhat
az igazság mellett. Vagy ki ne ismerné Weber Samu
barátom termékeny, szép és tömött irályéi tollát ? Akár
merre fordulunk, mindenütt talalkozhatunk tanulságos
dolgozataival. Weber S. mint cikkező és könyviró egyaránt ügyes és kiapadhatlan. A »Prot. Egyh. és Isk. Lap <( -ban
a protestantismus haladási elveinek szolgál és megismertet bennünket a szepesi prot. élet egyes, majd a
múltból, majd a jelenből merített eseményeivel; a napi
lapokban különösen hozzászól a nevelési- és oktatási
ügyekhez; az »Oesterreichischer Protestant 11 -ban referál
magyarhoni prot. egyházunk minden fontosabb mozzanatairól. E mellett időt tud magának szakítani önálló
munkák megírására is. E lap is nem régen, ez évi 18.
számában ismertette Webernek »Einiges aus der Geschichte Béla's* cimű művecskéjét, és ime, most ismét
meglepte ugyanő az olvasó közönséget a fent idézett,
igen érdekes, hazánk történelmére nagyon fontos művével.
De lássuk magát a könyvet. Kiállítása minden
tekintetben csínos ; finom papírra nyomatva, olvasása a
szemnek kellemes ; terjedelme 392 oldal; alakja 8-rét.
Első oldalán a következő pecsétek képei vannak : Zápolya
István nádor pecsétje 1495-ből; Zápolya Györgyé 1524ből; a dsidásoké ; a szepesi prépostságé ; a szászoké ;
a régi megyei ; a megyei 1593-ból és Lőcse város régi
pecsétje. Azután Lőcse, Somolna, Váralja és a szepesi
vár, a kézsmárki vár, a Dunajec melletti endeszi vár
képei; mind csinosak és a regényes tájékokat tisztán
ábrázolók.
Tartalmát illetőleg a könyv fel van osztva tizenegy
fejezetre, következő címekkel: 1. „Land und Leute,"
melyben tárgyalja a Szepesség legrégibb alakját, égalji
viszonyait, terményeit, lakóit és ezeknek jellemét stb. 2.
,,Politisches Leben'1 cím alatt megnevezi és leírja a falvakat
és városokat; szól a Zápolya-, Thurzó-, Tökölyi-, Warkotsch- és Csáky-családokról, a nemességről, a megyei
gyűlésekről,> a főispánokról, a dsidásokról, a szászjogról,
azV. Istvántól nyert szabadalmakról, ezeknek I. Károly

által történt megerősítéséről, a tartományi grófokról, a
tizenhárom város elzálogosításáról, a starostokról, a városok visszacsatolásáról és a megye jelenlegi állapotáról.
3. „Die Kirche" cím alatt bemutatja a régibb és híresebb templomokat, a zárdákat, a parochiákat, a papokat, a papok törvénykezését, a szepesi püspököket, a
reformátiót és ellenreformátiót, az evangelikus templomokat és azok sorsát 43 községben. 4. „Schul- und
Bildmigsverhaltnisse'1 cím alatt mindenekelőtt a tanügyi
viszonyokat ecseteli általánosságban, azután a fizetéseket,
a tantárgyakat és az iskolák berendezését; ismerteti a
magasabb tanintézeteket Nehrén, Lőcsén, Kézsmárkon,
Podolinban és ismét Lőcsén, Iglón, az állami semináriumot
Iglón, a kath. semináriumot Váralján ; végre bemutatja
a külföldi egyetemek látogatóit és a híresebb tudósokat.
5. ,,Bergwesen und Bergstcidte" cím alatt a bányászat
képét adja a különféle királyok alatt, elmondja, mikép
és hol űzetett a bányászat, megnevezi és röviden jellemzi a szepesi bányavárosokat, összesen nyolcat. 6.
,,Burgen und Kcimpfe" című fejezetben adja a szepesi
ház, a Kézsmárkon levő Tökölyi-féle vár, a lublói vár,
a nedeci vár, a lőcsei és kézsmárki harcok, a Kézsmark és Lőcse közti harcok, a bányavárosok háborúi és
más megerősített helyek történetét. 7. „Aus dem Gexverbe- und Yereinsleban" cím alatt ismerteti az egyes
céheket, a legrégibb kézműveket, egyes kiváló iparágakat, iparegyleteket, és a mai nagyobbszerü iparvállalatokat. 8. ,,Kdnigsreisen" című fejezetében a fejedelmek
látogatásairól először általánosságban szól, azután egyenkint leirja Szent István, IV. Béla, IV. László, III. András,
Róbert Károly, I. Lajos, Mária, Zsigmond, Mátyás,
Ulászló, Zápolya János, Bethlen Gábor, II. Frigyes
Ágoston és I. Ferenc József fejedelmek látogatásait.
9. ,,Aus schiveren Zeiten" cím alatt leirja a drágaságot és
éhséget, a sáska- és lepkecsapásokat, földrengéseket,
jégesőt, szárazságot, áradásokat, szélvészeket, hidegséget és hófergetegeket, marhavészt és a pestist. 10. ,,Seen,
Mineralwasser und Bader" cím alatt ismertet 24 fürdőt
és ásványvizet, és leirja a nagy halastavat. Végre a
,,Brauch und Sitté" című 11-dik fejezetnek a tárgyai
következők : az építmények, a ruházat, eledelek és italok, a háziasszonyok gazdálkodása, ünnepélyességek és
vallásos gyakorlatok, ajándékok, a jogi- és nyilvános
élet, elnevezések és tájszólások, mértékek, hadi szokások és babonák.
íme, ez a könyv tartalma. Aránylag kis keretben
bámulatos gazdag raktára számtalan, felette becses történelmi és statisztikai adatoknak. Kimondhatatlan sok
kincset hozna napfényre hazai történelmünk, ha több
oly hű művelője volna, mint Weber Samu barátom. Dacára az adatok bőségének, a könyv nem valami száraz,
untató, hanem épen ellenkezőleg, kellemes és igen tanulságos olvasmány. Az átmenet egyik tárgyról a másikra, természetes, minden erőltetés nélküli. Közbe-közbe
egy-egy szép vers az előadottakat mintegy költőileg
eszményesíti és dióhéjba foglalja.

Reánk protestánsokra nézve legnagyobb fontossággal a könyvnek 3-dik és 4-dik fejezete bir. A m a b b a n
élénk színekkel rajzolja szerző a reformátió terjedését
a Szepességben és azon keserű küzdelmeket, melyeknek
a prot. hívek ki voltak téve. Öröm és aggodalom, remény és csalódás váltják fel egymást az olvasó keblében, midőn az itt előadott események leírásán mohó kíváncsisággal végig halad. Ezeket olvasva az ember hajlandó fogadást tenni, hogy drága, annyi kemény harcból kiszabadult egyháza szent oltárán készséggel és Isten
iránti hálával feláldozza szellemi tehetségeit, vagyonát,
sőt ha kell, életét is. Tiszta örömérzet árasztja el a szivet, ha a 154. oldalon olvassa a tanitók fizetési viszonyait
az 1489—I 590-diki időszakban s ha azokat a jelenlegiekkel összehasonlítja. Bizony be kell ismernünk, hogy e
tekintetben szegénységünk mellett is, lassan bár, de kétségbevonhatlanul roppant sokat haladtunk.
Az eddig mondottakból is láthatni, hogy Weber
S. barátom hazai és egyházi történelmünket egy igen
becses, igen tanulságos dolgozattal gazdagította. Különösen ki kell még emelnem, hogy szerző azon feladatot,
melyet magának a könyv címében kitűzött, a legtökéletesebben megoldotta. De egy kívánságomat nem hallgathatom el, és ez az, hogy a derék munka magyar
nyelven is megjelenjék. És most a becses művet az olvasó közönségnek s különösen paptársaimnak a legmelegebben ajánlom.
Bierbrunner
Gusztáv.

B E L F O L D .
A dunántúli evang. egyházkerület közgyűlése.
Egyházkerületünk évi közgyűlését folyó évi aug.
18, és 19-dik napjain Kőszeg varosában tartotta Karsay
Sándor superint. és br. Prónay Dezső vil. felügyelő urak
elnöklete alatt.
Miután egyházkerületi gyűlésünk megnyitása azon
napra esett, melyen a koronás magyar király, I. Ferenc
József Ő felsége születésének 50-dik évfordulóját jobbágyi
hódolattal ülte meg az egész ország: a dunánt. evang.
egyházkerület is ezen örömteljes érzetnek kivánt mindenekelőtt illő kifejezést adni. És ezt az által cselekedte, hogy míg egyrészről kerületünk főpapja, Karsay
Sándor superint. úr a gyűlést megnyitó áhítatos imájában lekérte a minden jók adójától királyunk koronás fejére a legbővebb áldást, mely ároni könyörgésben az
egész kerület egy szívvel-lélekkel osztozkodott: addig
másrészt e nap kegyeletes emléke jegyzőkönyvileg megörökíttetni határoztatott.
A főpásztor, szokásos ároni áldása után, tiszteletet
gerjesztő magas alakjával mint egy ujabb Mózes, az úr
oltára elől lelépett az ő meghatott népe közé és elfoglalta a tanácskozás zöld asztalánál elnöki székét.
Utana elnöktársa br. Prónay Dezső emelkedett föl

a főpap baljáról s feszült figyelem közt mondotta e
emelkedett megnyitóját.
Különös figyelmet fordított azon eseményekre, melyek egy év leforgása alatt nem kizárólag a dunánt.
kerületben, de összes magyarhoni protestáns egyházunkban Bethesda álló tavát mozgásba hozták. Megérintette
a középiskolák szervezetére vonatkozó miniszt. törvényjavaslatot s azon reményének adott nyomatékos kifejezést, hogy azon oknál fogva, mert a törvényjavaslat egyidőre levétetett a napirendről törvényhozásunk alsóházában, reményű, hogy az illetékes körökben a protestáns egyház e tárgyra irányuló óhajai kellő tekintetben
fognak részesülni. Végre követve az egyetemes evang.
egyház világi felügyelőjének, br. Radvánszky Antalnak
a mult évi egyetemes gyűlésben kimagasló példáját,
mely szerint nevezett egyet, felügyelő úr az egyetemnek
szabad rendelkezési alapúi 2000 forintot adományozott,
ő is 200 forintot azon kijelentéssel nyújtott át a kerületnek, hogy ez összeg a dunánt. kerületben hasonló
célra alapúi tétessék le. Egyszersmind fölhívta az esperességeket, egyes egyházakat, azoknak elöljáróit, hogy
hasonló célra e helyeken is adakozásra gerjedjenek az
úrnak áldottai. Nem hihetem, hogy az ilyen buzdítás,
melyet nemes tett előz meg, kiáltó szóként hangzanék
el a pusztában.
A vil. elnök úrnak ezen buzgó tett kíséretében
mondott elnöki megnyitó beszédjét a kerület lelkesült
éljenekkel fogadta.
A mily örvendetes jelenségnek vettük világi felügyelőnk eme jelzett áldozatkészségét, egyházunk jövendőjére kiható áldásos eredményeire gondolva, szint oly
mértékben leverőleg hatott egyházkerületünk egybegyűlt
egyházi és világi tagjaira, egyházkerületünk vil. főjegyzőjének, Káldy Gyula úrnak azon nyilatkozata, mely szerint megrongált egészségénél fogva kénytelen a főj egy zőségről lemondani.
Káldy Gyula egyházkerületünk vil. tagjai között
egyike azon közbecsülésben és közszeretetben részesülő
férfiaknak, akik egyházunk érdekeit minden téren szolgálni, egyházunk igazait minden tekintetben védeni
nemcsak akarjak, de tudják is.
Azért látjuk évről-évre mindég megújuló örömmel
őt tanácskozásainkban. Azért lenne ránk nézve oly fájdalmas, ha egy ily szeretett férfiút a kerület vezérférfiai közül elveszteni kénytelenek volnánk.
A miniszterialis rendeletek után fölolvastatott superint. úr évi jelentése.
T á r g y á t egyházi életünk egy évi eseményei adták ; de a formát, hogy a jelentés oly mesterművé domborodott ki, superint. úr kölcsönözte neki. Mintha csak nem
is szavakat használna, midőn az elköltözött b. e. Berzsenyi
Miklós kiérdeműlt ker. felügyelő alakját, életét állítja a hallgató szemei elé évi jelentésében ; úgy rajzolja
őt, hogy egy újra élő alak látszik megjelenni előttünk
az ő kimagasló erényeivel.
A Zsedényi-féle alapítvány kamatai kiosztattak70

Mindegyik egyházmegyében — a soproni felsőt ez évben
átugorva — egy-egy, összesen 10 tanitó részesült a Zsedényi i o o frtos alapítványában. Karsay Sándor superint.
úr erre vonatkozólag úgy járt el, hogy bevárta az egyes
egyházmegyék ajánlatát, és azoknak juttatta a jutalmat,
kiket ezek ajánlottak. Jövendőre mégis jobbnak látta a
kerület, hogy oly nagy mértékben ne ossza meg a superint. úr a végrendeletileg neki adott jogot az egyházmegyékkel. Igenis az egyházmegyék ajánlataikat jövendőre is be fogják küldeni ; de azért superintendens úr
a díjkiosztásnál legjobb belátása, szive sugallata szerint
fog eljárni.
A Baldácsy-alapítvány jószágkezelő bizottságának
véleménye a kölcsönfölvétel és az ezzel kapcsolatban
levő egyéb ügyekre nézve kerületünk részéről elfogadtatott.
Tárgyaltattak : a tan-, pénz-, gyámoldai-, gyámintézeti ügyek sat. Tehát oly tárgyak, melyek évenkint
előkerülnek, s a legnagyobb részben olvasóink előtt
annyira ismeretesek, hogy évről-évre a szokásos ismétlésekkel untatok lennénk. A gyámoldai ügy tárgyalása
alatt Radó Kálmán cs. k. kamarás melegen aposztrofálta
a lelkészek özvegyeinek, árváinak magokra a lelkészekre
nehezülő ügyét. Szerinte ez az egyház ügye. Ez első felszólalást ügyünk érdekében üdvözöljük.
Az első napi gyűlést társas ebéd követte, melyen
az első köszöntőt az elnök mondotta a koronás királyra
és a királyi házra. Amint szónok bevezető szavaiban
megértette a közönséggel, hogy a királyért óhajt poharat emelni születésének 50-dik évfordulóján, az egész
társaság fölemelkedett ülőhelyéből s felállva hallgatta
végig br. Prónay pohárköszöntőjét, melynek befejeztével a jelenvoltak lelkes éljenekben törtek ki.
Bognár

Endre.

A tolna-baranya-somogyi ágost. hitv. evang.
egyházmegye közgyűlése.
A dunántúli ágost. hitv. evang. egyházkerület tolnabaranya-somogyi nagy kiterjedésű egyházmegyéje julius
28, 29-én tartá egyházmegyei közgyűlését Gyönkön.
Közel s távolból a nagy munkaidő dacára sokan jöttek össze; alig volt egyház képviseltetés nélkül. Gyönk
környékének pedig prot. intelligentiája, amelyet az egyházi és iskolai élet érdekel, tömegesen megjelent. Hogy a
gyűlés ily népes volt, annak főoka az volt, mert már előre
tudtuk mindannyian, hogy a megélemedett Schleining Károly majosi lelkész és esperes, 17 évi buzgó, odaadó, önfeláldozó hivataloskodása után e gyűlésen vesz búcsút esperesi hivatalától, melytől — mivel egyházát s annak
minden ügyeit lelke mélyéből szereti s egyháza úgyszólván szívéhez forrott — nehezen ugyan, de azért a
közügy érdekében örömmel válik meg, tudva, hogy ily
nagy kiterjedésű egyházmegyének, — melyben 34 anyaegyház, 34, saját iskolával biró leánygyülekezet s számos
fiókgyülekezet, összesen 46,822 lélek van, — erős, munka-

bíró egyénre van szüksége. Ily egyént nyert az egyházmegye Ritter István gyönki lelkész és egyházkerületi főjegyző úr személyében. E g y zilált egyház ügyeit
vette át ő 28 évvel ezelőtt Gyönkön, s nézzük meg ez
egyháznak anyagi helyzetét és szellemi ügyeit most: meglátszik azokon a derék lelkész buzgó, odaadó, lelkiismeretes munkája. Aki egyházát a virágzás ilyen fokára
volt képes emelni, attól mint esperestől is sokat, igen
sokat várhatunk.
28-án reggel az adott jel után mindenki templomba
iparkodott s a templom hajója megtelt ünneplő gyülekezettel. „Erős vár a mi Istenünk® című chorált énekelte
a helybeli dalárda, erővel és szabatosan ; azután Schleining Károly esperes úr egy buzgó imát mondván, elfoglalá elnöki székét s meleg szavakkal üdvözölte az
összegyűlt e. m. képviselőket, majd terjedelmes évi jelentését olvasá fel s végül visszatekintett 17 évi esperesi
működésére, mely idő alatt sok lélekemelőt, de sok
fájdalmat és keserűséget is tapasztalt. Ezután küldöttséget nevezett ki, az újonnan választott esperes meghívására. Majd ismét megszólalt a helybeli dalárda szép
éneke, Kreuzer Kápolnáját adván elő, mi alatt az újonnan választott esperes megjelent a teplomban. Az ének
elhangzása után volt esperes Heining úr meleg szavakban üdvözlé az új esperest, s feltárta előtte e hivatal
óriás nehézségeit, melyekkel meg kell küzdenie. Sajnálom,
hogy az egész tartalmas beszédet nem áll módomban
közölni, pedig szerettem volna csak azért is, hogy lássa
a közönség, miként gondolkodik egy, egyházát szerető
esp. a gyülekezeti életről. Látszott a meghatott esperesen,
mily nehezen, mily aggodalommal adja át hivatalát, melyet ő oly apostoli lélekkel, oly lángoló szeretettel viselt annyi éven át. Mi jelenvoltak megtanulhattuk Schleining esperes úrtól, hogy még ily előrehaladt korban is,
mikor az ember már annyit csalódott, miként kell és
lehet eszményi ügyekért hevülni ; példát vehetünk tőle,
hogy csak ily lélekkel mehet a lelkész az elveszett bűnös megtérítésére. Schleining úr után az egyhangúlag megválasztott új esperes, Ritter István mondá el esperesi
programm-beszédét, melyet alább egész terjedelmében
közlök, azért, hogy lássuk, miként kellene másutt is elfoglalni az esperesi hivatalt. Ne csupán a hivatalos iratok s a pecsétnyomó átvételére szorítkozzék az új esperes ; hanem fejtse ki egyszersmind a maga álláspontját,
nyilvánítsa nézeteit, melyek őt lelkészi és esperesi működésében vezérelni fogják; mutassa fel az egyházi életben a
fogyatkozásokat, hiányokat, melyeket gyógyítani kell.
Ily beszéd hat az egybegyűltekre lelkesítőleg. Majd Nádosy Kálmán felügyelő úr egyszerű, meleg szavakban
mondott köszönetet a lelépett esperes 17 évi önzetlen
munkásságaért, s kérte őt, hogy az e. m. ügyeiben
ezentúl is részt v e g y e n ; az újonnan megválasztott esperest pedig, kinek erőt, kitartást kivánt az egyházmegye
kormányzásához, üdvözölte.
Nevezetes közgyűlési tárgyak voltak a népiskolai
ügyek; továbbá az e. m. tisztviselők, különösen az es-

peres díjazása 300 forinttal, hogy legalább magának egy
segédlelkészt tarthasson ; a györkönyi egyház kérelme,
mely szerint a községi iskolát ismét óhajtaná felekezetivé
tenni. Az esperesi jelentésnek sok lélekemelő pontja
volt, de annál lehangolóbb volt a némethidasi és nagyszokolyi egyhazakra vonatkozó jelentés, mely egyházak
nem hajlandók az egyházi törvényeknek meghódolni.
Az első napon a gyűlés után társas ebéd volt,
melyben 80-an vettek részt. Talpraesett pohárköszöntők hogy voltak, azt hiszem, mondanom sem kell.
(Vége következik.)

Poór

József,

ref. lelkész.

K Ü L F Ö L D I EGYHÁZ

ÉS ISKOLA.

Külföldi levelek.
1. Tiroli

protestánsok.

Mikor a beteg ellankadva, eltörődve Meránba
megérkezik, csak azon imádkozik, hogy addig meg ne
haljon, míg ismét hazaérhet; hanem a második héten
már a hegyeket mássza, a harmadikon esküdözik, hogy
ettől a levegőtől még a halott is feltámad, ha t. i. be
tudja azt lehelni, a negyediken meg otthon ül az irodában s készül a jövő évi kúrához. így nyilatkozott legalább egy törzsvendég, s nem mondott neki ellent
senki sem. Hanem egészségesnek nem tanácsos oda
menni, mert betegen tér vissza: gondolata, képzelme
mindig ott csapong s folyton visszavágyik azon vidékre.
Pedig szépsége mellett árnyoldala is van ; valóságos sötétség. A nap, mély völgyeiben egy pár órával mindig későbben jön fel, mint a szomszédban, nem
csoda hát, hogy a felvilágosodás hajnala is egy pár
századdal később köszönt be hozzájok. A szegénység
és gazdagság, a világi állapotok ezen két szélsősége
találkozik a konzervativizmusban ; mintha Leibnitzet olvasták volna, ezt a világot tartja mindkettő a legjobbnak, csakhogy a proletár még túltesz a nábobon, a
mennyiben amannak van kívánsága, habár tárgytalan,
ennek ellenben még kivánsága sincs. Tirolban még a papok
közt sincs középosztály : egyik az országházban ül, a másik reggelenkint maga feji meg egyetlen kecskéjét.
Semmiben sem hajlandó az ember annyira ragaszkodni
a régihez, mint a vallásban s a pápáknak mindig kedvök telhetett a kis ország hű ragaszkodásában és igazhitűségében. A nép boldog volt, boldog, mert nem
volt kételye, nem kellett gondolkodnia. T á n a papok
végezték helyettök ? Nem, azok sem voltak vele kénytelenek ; a misét tudták, poenitentiás könyveik megvoltak, egyébre meg nem volt szükségök. Es úgy látszott, mintha ezen boldog állapotnak a világ végéig el
kellene tartani.
De mi történik? 1826-ban, mint futó tűz terjed el

a hír, hogy Zillerthalban egész családok jelentkeztek
a hat-heti oktatásra. Nem hiaba átkozta el VII. Pius a
biblia-társaságokat, mint a melyek „impiae novatorum
machinationes, 4 a szegény ziilerthali nép, külföldi útjokban hálóikba esett, s most már ^labefactantur ipsa religionis f u n d a m e n t a / Mert hogy a jórend felfordul, a közbiztonság megszűnik és az ország elvész, ha a katho.
likus egyház egységén rés üttetik , az minden igaz
honfi előtt bizonyos volt. Pedig különben, hogy jámbor, becsületes, munkás, mértékletes nép az a ziilerthali,
azt mindenki elismerte, csak az nem fért fejőkbe, miért nem akarják az »isten anyát* imádni.
A papoknak ki lett adva a rendelet, hogy így
meg így járjanak el; hogyan, nem kell mondanom, a mi
öregeink is tudnak arról mesélni. Nem használt semmit,
a zillerthaliak megmaradtak áttérési szándékuk mellett.
Végre megjött Bécsből a határozat, hogy megtehetik,
de takarodjanak is ki az országból; holmi Írásokat,
vagy bibliát tartani, terjeszteni, vagy olvasni pedig
nem szabad.
Irtózatos még csak elgondolni is, hogy egy egész
nép befalazza a ház ablakát, mert a beömlő világosság
elviselhetlen, sötétséghez szokott szemeinek.
De a 19-ik században nincs khínai fal : a vasút
jobb téritő a missionáriusnál. Mióta az ország szépségei oly könnyen megközelíthetőkké lettek, az idegen
touristák és hosszabb ideig ott időzök száma ezrekre
megy s Merán környékén mindig tartózkodik egy par
száz protestáns. Ezek ne tarthassanak nyilvános istenitiszteletet, halottaikat ne temethessék el tisztességesen,
mint szokás, papi kísérettel s énekszóval ? A tiroliak
azt hitték, ezt nem engedhetik meg, ha szűz Máriát
sérteni, neki fájdalmat okozni nem akarnak. 1856-ban,
midőn egy ügyvéd imát akart mondani rokona felhantolt sírja felett, a vigyázó rendőr nem engedte, mivel
ima csak a Miatyánk és az Üdvözlégy, beszédet tartani
meg nem szabad.
Ez az állapot nem tarthatott soká. Nekünk nem
kellett pátens, a lajtántúli prot. testvérek örömujjongással fogadták, mint jogaik elismerését, egyházi szabadságuk kifejlődésének alapját. Es igazuk volt. 1866. jan.
6-án kiadatott az uj egyházszervezet, mely nemcsak
viszonylagos haladást jelzett, de a legvérmesebb reményeket is képes volt kielégíteni.
Ennek alapján szervezkedtek Innsbruckban és Me
ránban is és tíz évi felterjesztés, folyamodás, törvényrehivatkozás után a helybenhagyás minden oldalról megérkezett.
Ezek ellen, a most még majdnem kizárólag idegenekből álló egyházak ellen protestált a 3 főpap, nem
annyira a maga jószántából (mert hisz pl. a salzburgi
érsek közelebb is kaphatott volna protestatiójához egyházat), mint inkább a jezsuiták kezében levő világiak
unszolására. Mintha föl lehetne tartóztatni a görgeteget
jajgatással, vagy a roskatag haz nem dőlne össze, ha
70*

azt mondogatnék neki, hogy
oly szépen fenállott ?

hisz kétszáz

esztendeig

íme, az isteni gondviselés. A testi betegek és nyomorultak lesznek orvosai a lelki betegeknek ; a kiknek
ápolóra van szükségök, azok ápolják az igaz hitet.
Még ez csak helyfoglalás, a népet előbb olvasni kell
megtanítani, hogy gondolkodni tudjon ; de a kezdet megvan s Isten az igazságot győzelemre fogja vezérelni.
Viator.

I R O D A L O M .

vünkben tömérdek hibás szóképzés; azt sem mondjuk,
hogy ezeket ne lehetne, sőt ne kellene irtani, faragni,
formába önteni. De mindent módjával. Az az eszeveszett, vakon előretörő ujitási irány, mely napjainkban
lábrakapott, ahelyett, hogy célját elérné, nyelvünket,
mely már már megállapodásra jutott, ismét bizonytalanná és ingadozóvá teszi. De hát mindezekről nagyon, de nagyon sokat lehetne beszélni — csakhogy nem itt, e
helyen, azután meg nem a Fűhrer könyvének megjelenése alkalmából. Akinek gyönyörűsége telik egy mártyr vergődésében s aki szeret bogarászni: vegye meg
Fűhrer munkáját. Talál abban annyi mindenféle bogarat,
a szarvasbogártól kezdve a fillokszeráig (mely utóbbit
— nota bene — Fűhrer szerint x-el kell írni; a mi
akaratos tollúnk épen azért írja most az egyszer k-val),
hogy akár mindjárt egy muzeumot rendezhet be magának. Különösen a tanár és tanitó urakat azonban komolyan figyelmeztetjük, hogy óvakodjanak ezektől a bogaraktól. Szúrják fel azokat gombostűre, tegyék be a muzeumokba — aztán punktum ; de valahogy meg ne kísértsék bevinni a tanterembe, hogy ott, mutogatásukkal
tönkre tegyék a gyermek jó Ízlését és nyelvérzékét.

Magyartalanságok betűrendben. Gyakorlati nyelvkalauz mindazok számára, kik a helytelen vagy idegenszerű kifejezéseket kerülni és a megfelelő magyaros kitételeket elsajátítani akarják. Irta Fűhrer Ignác, gyakorló
iskolai tanitó és képzőtanár Budapesten. Budapest, 1880.
I V + 4 2 lap. Ara 40 kr., tanulók és tanitók részére 30 kr.
Kapható szerzőnél — Mennél tovább forgatjuk ezt a könyvecskét, annál nagyobb borzadalom száll meg bennünket,
hogy hiába voltunk olyan nagyra a magyarságunkkal,
Ifj. Csáthy Károly kiadásában közelébb megjelenbizony mi nem tudunk magyarul. Mikor pedig ennek a
tek : Köznapi imádságok, templomi használatra.. Készíkönyvnek a hatása alatt ezt a néhány sort meg akartette Révész Balint. Harmadik kiadás. 8-rét, VIII +
juk irni, a szó szoros értelmében elveszítjük azt a bátor346 lap. A legnagyobb, jól olvasható ciceró-betűvel
ságunkat, amivel a hozzánk beküldött könyveket meg
nyomtatva. A r a egész vászonban, csinosan kötve 2 frt.
szoktuk bírálni; mert nem tudjuk, melyik kifejezésünket
40 kr. Egyházi beszédek ünnepkövetek és ref. néptanícsípi meg mint magyartalant Fűhrer ur. Hiszen ha szetók számára. Irta Biky Károly, györgyteleki ref. lelkész.
rinte árvaház helyett árvák házát, állvány helyett álló
8-rét, IV + 180 lap. Ara 1 frt. Ezen egyházi beszépadot, becsvágy helyett becsületre vágyást, főnök hedek ismertetését egyik jeles munkatársunk tollából leglyett főt, zsebóra helyett zsebbeli órát, zsebszótár helyett
közelebb hozni íogjuk.
zsebbeli szótárt, kárpótol helyett kártpótolt, indokolt
Két népiskolai t a n k ö n y v jelent meg közelébb
helyett megokoltat, — amiből az is következik, hogy inDobrowsky
és Franké kiadásában, u. m. : Hazai törtédokolatlanul helyett megokolatlanult — stb. kell írni :
nelem
és
alkotmánytan.
Irta Dr. Kiss Áron. Ara 20 kr.
akkor hát nekünk le kell tennünk arról, hogy a mi kritiTermészettan
és
gazdasági
vegytan. Irta Dr. Öreg János.
kánkat Fűhrer ur agyon ne kritizálja ; mert mi ugy írni,
15, a szöveg közé nyomott fametszettel. Ara 18 kr.
amint ő akarja, ha megfeszítenek sem tudunk — nem
is akarunk, mert semmi kedvünk a Kártigám gyöA Prot. P a p közelébb megjelent füzetének tartalma
nyörűséges stylusát saját pennánkban feltámasztani. Fé- a következő : Tóth Balázs lelkész sírja felett (költemény),
lelmünket és remegésünket azonban elfojtja némileg Stettner Ignáctól. Mire kell ügyelnünk, hogy templomi
bennünk a szánakozás érzete a Nyelvőr áldozatai felett. éneklésünk téveszthetlen hatásű s így céljának megfeFűhrer ur is egyike az áldozatoknak — az ártatlanabb faj- lelő legyen ? Margócsy Józseftől. Aratás utáni hálaadás,
tából. Különben „Jótállunk róla® (nota bene, Fűhrer ur sze- Szabó Józseftől. Confirmátió, Margócsy Kálmántól. Par
rint ez sincs jól mondva, mert ő ugy mondaná, hogy -„ke- szó temetési szertartásainkról, Szamospartitól. Lelkészi
zeskedünk®), hogy az áldozatok száma évről-évre keves- iktatókönyv, Mockovcsák Jánostól. Különfélék.
bedni fog. A Nyelvőrék túlzásaira be kell következnie a
R a u t m a n n Magyar Lexikonának két füzete ismét
reaktiónak. Azon szóktól és kifejezésektől, — melyek a megjelent. Kezdődik az eleusisi misztériumok és végződik
nemzet szentesítését megnyerték az által, hogy azokat az építészeti festészet című cikkekkel. Az egyikhez mela köznép is széltiben használja, — a magyar ember lékelve van az emberi test rajza, a másikhoz Észak Amenem fog megválni csak azért, mert azok Fűhrer kapta- rika térképe. Egy-egy füzet ara 30 kr. Minden füzet
fajára nem pászolnak. Fűhrer kaptafájan nem is készülhet külön is kapható.
a magyar ember számára csinos, takaros, nyalka csizma.
jgSÍP"" A Kókai L a j o s könyvkereskedése altal kiaMert hiába, nyelvet nem lehet kizárólag szigorú grammadott prot. egyházirodalmi művek jegyzékét, mely mai
tikai szabályok szerint alkotni és fejleszteni. Eszünk
számunkhoz van mellékelve, ajánljuk olvasóink figyelmébe.
ágában sincs kétségbevonni, hogy bizony van a mi nyel-

K Ü L Ö N F É L É K .
* Személyi hirek. Bihari Imre, sárospataki volt
akadémiai tanárt, mint Debrecenből értesítenek bennünket, a debreceni akadémián a bölcsészet előadásával mint
rendkívüli tanárt megbízták. Előadásait már a legközelebbi tanév elején megkezdi. — Balla Árpád,
gyönki
gymn. tanárt Török Pál püspök űr a Sár-Keresztúrra
ment Lévay Lajos helyébe káplánnak vette maga
mellé. — Kiss Benő nagykőrösi ref. s. lelkész, Nánássy Imre urendi (?) ref. s. lelkész, Sipos Imre belényesi ref. lelkész és Wolf Mihály csépani ev. lelkész,
szabadságolt állományú magy. kir. honvéd-segédlelkészekké neveztettek ki. — A békéscsabai ág. h. ev.
egyház presbyteriuma f. hó 18-án tartotta tisztújító gyűlését. Lipták Lukácsik János, 3 évig híven szolgált kurátor helyére Hursan Pál, egyik legjobb módú földes
gazda választatott meg. Azonkívül az egyes tizedekben
5 „sáfár* és 5 „tizedes* helye töltetett be. — A z orvosok és természetvizsgálók jövő évben Debrecenben tartandó nagy-gyűlésének elnökeivé gr. Degenfeld Imrét
és Révész Bálint püspököt, alelnökeivé Török
József,
debreceni akad. tanárt és Dr. Bódogh Albertet választották meg.
* A jogakadémiák ügye. A „Függetlenség* aug.
27-iki számában Baconi Lajos sarospataki jogtanár kemény, de ügyes támadást intéz a közokt. miniszter azon
intézvénye ellen, amelyét á jogakadémiák tárgyában
nem régiben kibocsájtott. A cikknek minden során meglátszik, hogy Baconi a jogi szakoktatás körül a legközelebbi
években történt kísérleteket s azoknak eredményeit
nemcsak hogy figyelemmel kisérte, de a kísérletek balsikerére nézve közvetlen tapasztalatokat is szerzett magának. E körülmény a különben is érdekes cikket természetesen még érdekesebbé teszi. A miniszteri intézvény alapintentiója ellen Baconinak sincs semmi kifogása ;
de nem tartja a minisztert szerencsésnek az eszközök,
a modor és indokok megválasztásában. A jogakadémiák
számbeli reductióját ő is helyesli; de csak azon feltétel
alatt, ha ez kellő tapintattal, a tudomány mindenek
felett való érdekének egyéb külön érdekekkel és viszonyokkal való méltányos és kíméletes összeegyeztetésével
történik s ha a reductióval egyidejűleg életbeléptetendő
reformok a jogi szakoktatás terén, ama stabilitás biztosítékait hordják magukban, aminek hiányát eddigi szervezkedéseinknél oly élénken éreztük.
* A t e r v e z e t t új e g y e t e m eszméje sehogy sem
akar hódítani. A Pesti Napló egyik közelebbi számában
ismét felszólal az ellen valaki, bizonyosan valamelyik
egyetemi tanár Kolozsvárról. A névtelen cikkíró erős,
meggyőző érvekkel bizonyítgatja, hogy addig szó sem
lehet egy új egyetem felállításáról, míg a kolozsvári
oly elhagyatott állapotban van, mint jelenleg. „A kolozsvári egyetem — írja a többi közt a felszólaló — fenállása óta szakadatlanul sürgeti hiányai kiegészítését, fel-

szerelése befejezését, kér, könyörög, érvel, jelentéseket
indokolásokat készit, hasztalan. Nincs p é n z ! Ez a miniszter bizonyos válasza, s íme, egyszerre budgetje fölöslegeiből egy harmadik egyetem felallítasára késznek
nyilatkozik ugyanaz a miniszter. Valóban érthetetlen közoktatási politika !*
* A barsi ág. hitv. ev. e s p e r e s s é g — mint bennünket tudósítanak — f. hó 17-én tartotta Léván évi
közgyűlését, Bodó Lipót felügyelő és Kossányi József
esperes urak elnöklete alatt. A gyűlés érdekesebb tárgyai voltak : két uj lelkész, és pedig Raab Károly körmöci és Schleiffer Annin lévai lelkészek bemutatása.
Ugyanez alkalommal tartotta búcsúbeszédét Kossányi
József úr, ki egyszerre vált meg az esperesi és lelkészi
hivataltól, mely utóbbiban különböző helyeken 35 évig
működött. Nem kevésbé fontos, hogy az esp. pap-tanítói
özvegy-árva-intézet alapszabályai átdolgoztattak s e gyűlésen szentesíttettek; tőkéje jelenleg 1060 frt, az új alapszabályok folytán azonban alapos a remény, hogy gyorsabban fog növekedni ; jelenleg 2 özvegyet segélyez, összesen 60 frttal. Az esperesség az orsz. prot.
árvaegylet tagjává lett 100 frttal. A többi folyó s kevésbé érdekes ügyek letárgyalása után következett a felköszöntésekkel élénkített kedélyes közebéd.
* A soproni evang. e g y h á z conventje — mint bennünket tudósítanak — f. hó 25-én tartott ülésében 22 szóval
19 ellenében az ottani népiskolák igazgatójává Möszl
Károly tanítót választotta meg, miután ugyanez ülésben
megelőzőleg az igazgatói tiszteletdijat 300 forintról 100-ra
szállította le. Egyik cselekedetéhez sem gratulálhat levelezőnk a soproni conventnek, mert szerinte Möszl úr
jó tanitó ugyan, de mint igazgató távolról sem fog
úgy megfelelni tisztének, mint elődje, Bakó Sámuel, ki
6 éven át közmegelégedésre végezte teendőit. Azt kérdhetik sokan, mi az oka tehát mégis a cserének ? Hja,
Bakó úr az ujabb időben kezdett gyanússá válni, osztályában magyarul tanított, az értesítőbe magyar közleményt is fölvett stb. stb. A választás különben, rosz
nyelvek úgy . beszélik, nem egészen szabályszerűleg
ment végbe. Reméljük, hogy a convent nem fogja a
gyanút magán száradni hagyni. Ha nincs igazuk, annál
jobb rájuk nézve.
* A jezsuita invázió veszélye minket is fenyeget. Mint halljuk, két francia jezsuita érkezett a napokban Budapestre, hogy itt Franciaországból kiűzött kollégáik egyrészével esetleg megtelepedjenek. Ezen alkalomból a legerélyesebben kellene föllépnie az országgyűlésnek
ama régibb törvényeink fölelevenitése érdekében, melyek
a jezsuitákat az ország területéről kitiltják, de amelyek
az utóbbi időben feledékenységbe merültek. Az ügyre
különben legközelebb vissza fogunk még térni. Sokkal
fontosabb az, semhogy egy rövid észrevétel után napi
rendre térhetnénk felette.
* S c h a a r s c h m i d t gondosan szerkesztett Philosophische Monatsheftjének XVI. köt. 4. füzetében a 312. s. k.
lapokon elő vannak számlálva a német egyetemeken az

1880. nyári félévben tartott bölcsészeti előadások. Kiel j korlati úton való elsajátítására alkalmas hely. A z igaz
és Königsberg között a betűrendes sorban ott látjuk gatóság. — A tanulók fölvétele a bonyhádi algymna„Klausenburg^ot is, a hol előadattak : Jenei által: Rechts- siumban az 1880/8 i-diki tanévre szept. hó 1—3. napjain
philosophie, Szász által: Logik, Geschichte der Ph. von történik. Ugyanakkor fognak a pót- és javító-vizsgálatok
is megtartatni. Az igazgató az ellátást, szállást és csereArist , Felméri által: Geschichte der Paedagogik stb.,
Meltzl által : Lecture stb. Mire gondoljunk itt, Kolozsvár adókat illetőleg jegyzéket készít s levélben is szívesen
perfidiájára vagy a közmondásos német Gründlichkeitra ? szolgál fölvilágosítással. A tápintézetbe valláskiilömbség
nélkül vétetnek föl a tanulók. Mindennemű illeték fele"x" Megfejné a kútágast is némely pápista pap,
részben az év elején fizetendő le. Bonyhád, 1880. aug.
hogy minél több péterfillért expediálhasson a pápának.
20. Marhauser Imre, igazgató. — A csurgói hat. oszt.
Rotterdam vidékén Ócska-papir-egyletet (Liefdewerk
gymnasiumban a tanév szept. i-én veszi kezdetét. A
Oud-Papier) alapítottak, mely zsákra szed mindenféle
három első napon beiratások s felvételi vizsgálatok, a
limlom papirost, ezt eladja, s a befolyó jövedelmet
negyedik napon javitó-vizsgálatok lesznek. A z ötödik
aranynyá változtatva a pápának péterjillérűl
küldi el.
napon lesz a tanév ünnepélyes megnyitása. A befizetéRotterdam környékén a múlt évben 17.322 kilót vagyis
sek félévenként előre teljesítendők és pedig tandíj 5 frt,
1545 zsákkal gyűjtöttek és adtak el uj papír készítésére.
a felvételi díj 2 frt, köztartási dij (mely köztartás minAz egylet különös gondot fordít a néprontó- és hitvaldenkinek nyitva áll) 25 f r t (ebéd s vacsoráért), tanári
lás-ellenes maculaturák összegyűjtésére.
nyűg- s gyámintézetre 50 kr. Csurgó, 1880. aug. 20.
* Párizsban a jezsuita-templom ajtajánál (Rue Az igazgatóság. — A hézsmárhi ev. kerületi lyceumban
Sevres) olvasókkal és szentképekkel együtt árulnak f. évi szept. i-én nyittatik meg az új tanév és kezdőd„Utalványt 11 is „a menyországba 4 a következő felírással: nek a beírások. Az első 4 napon tartatnak a felvételi-,
az egyik oldalon : „Indulás percenként. Érkezés : mikor javitó- és magánvizsgálatok. A rendes oktatás szept.
Istennek tetszik. Futárvonat: 1. osztály: szegénység, 6-án veszi kezdetét. Az alumneum- és convictusba küszüzesség, engedelmesség. Gyorsvonat: 1. 2. osztály: lömbség nélkül vétetik fel minden, az illető gondnokokkegyesség, ájtatosság, sákramentomok.
Személyvonat:
nál jelentkező és a félévi díjakat előlegesen befizető ta1. 2. 3. osztály: törvények és polgári kötelességek. nuló. Az alumneumban ebéddel láttatnak el egész évre
Helyárak: 1. o. : szeretet és szenvedés; 2. o. : vágy és
16 frt., a convictusban ebéddel és vacsorával 60 frt.
küzdelem; 3. o. : fájdalom és bűnbánat. 4 A másik olda- befizetése mellett. Kézsmárk, 1880. aug. 23-án. A z
lon : »Figyelmeztetés : 1. Tértijegy nem adatik. 2. Kéjvonat
igazgatóság. — A reformátusok debreceni főgymnasiumánem jár. 3. Gyermekek, ha az anyaegyház ölében vannak, ban a beírások a jövő isk. évre szept. hó 1—8. napjain
nem fizetnek semmit. 4. Ne tessék jócselekedeten ki- történnek. A javitó vizsgálat szeptember 6. és 7-én lesz.
vül egyéb málhát magokkal vinni, ha lekésni, vagy az Tanítások kezdete szeptember 8. A főgymnasiumi igazutolsóelőtti állomáson lemaradni nem akarnak. 5. Úta- gatóság.
zók az egész vonalon bárhol felülhetnek. A. Josse. Kia* Szerkesztői mondanivalók. P. J. Gyönlc. Kérdatott : Rue de Sevres. Paris. A törvény védelme alatt
4
jük
;
de
lehető röviden. M. Gy. Jéna. Ajánlatát köszöáll. Ara 2 sou.
nettel fogadjuk. A lap küldése iránt intézkedtünk. — A
* Iskolai értesítések. Az újverbdszi nyilv. alreál- tiszai superintendens úr évi jelentését jövő számunkban
gymnasiumban a tanulók felvétele augusztus hó 30-tól
fogjuk közölni.
szeptember hó 3-ig fog eszközöltetni. Megjegyzendő, hogy
Ujverbász mezőváros (Bácsmegye) a német nyelvnek gya-

(Rendkívüli

árleszállitás.

Lukács Ödön: Egyházi beszédek templomi és temetési használatra,
280, nagy 8-rétű lapot tartalmazó és az illető körökben általánosan elösmerést nyert művét

fpqp 1 frt ÖO kr. "bolti ár l i e l y e t t c s a k 9 0 krért s z á l l i t o m .
E g y írtnak póstautalványilagos beküldésére a könyvet b é r m e n t v e küldöm.
S.-A.-Ujhely (Zemplénm.) 1880. augusztus havában.
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HÍJ

AIGNER LAJOS könyvkereskedésében
(Budapest, váci utca l-ső sz., a városháztéren.)
3sa,pla.a,tó m.i3nLd.enrLerti-a., s "báxivol n a e g - j e l e n t t s t n l s ö m - y - v .

^ T j - l ö n - ö s e n a,jáaa.lta,tn.a,ls:

I. Népiskolák számára.
F i s c h e r S. Magyar nyelvkönyv, kötve

F ü h r e r l g . Világtörténet
„

A magyarok története, kötve

Goll Ján. Kis dalnok
H é b e r Abc és olvasókönyv, kötve
H o f i f m a n n M ó r . Kis lant, költői szemelvények. 4 füzet
(Külön is kaphatók.)
1 frt
J á n o s i F Magyarország alkotmánya
J a n s z G- Deutsche Fibel, képekkel, kötve
„
,, Deutsches Lesebuch. I. kötve. II kötve. III. kötve.
IV. kötve
K a k u j a l K . Magyar nyelvgyakorló- és olvasókönyv, I. kötve
II. kötve 30 kr., III. kötve 50 kr. IV. kötve
.
.
.
„
,, Német nyelvgyakorló-és olvasók. I. folyam, kötve
L ő r i n c i F . Népszerű egészségtan

30
40
30
50
15

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

20 kr.
50 kr.
30 kr.
1
20
50
30
30

frt.
kr.
kr.
kr.
kr.

M a u r i t z R . Közönséges számtan
»
» A természettan elemei, 2 rész á
M o l n á r I s t . A vegytan alapvonalai, 2 rész á
M a y e r M. Alak- és mértan (1880-iki kiadvány.)

I. 60.

II. 1
40
40
. . 80
90
60
50
. . 40
60

frt.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

70
40
30
30

kr.
kr.
kr.
kr.

H e i l i n g K . Német nyelvtan
I. 60 II. rész 70
J á n o s i F . Magyarország alkotmánya
50
J a u s z G y . Német olvasókönyv
90
K á r p á t i E Vezérkönyv a népiskolai irálygyakorlatok kezelésében. 2
S c h w i c k e r J H . Általános földrajz
1 frt 20

kr.
kr.
kr.
frt.
kr.

.

.

N a g y Imre. Az irálytan alapvonalai

O l v a s ó k ö n y v felnőttek oktatására, kötve
R á k Ó C y L Természetrajz
S c h v i c k e r J . H . Magyarország földrajza, kötve
. .
.,
Magyarország története
S z a u t e r é s B o k o r . A hármas tankönyv, kötve
Külön : Természetrajz 24 kr. Természettan 24 kr. Mezőgazdaságtan 24 kr. Mindenik kötve
S z e n t e J . Természetrajz, kötve
W e b e r . S . Keresztény vallásoktatás, kötve
Z á r a y O- Magyar nyelvtan

II. Képezdék számára.
1
.
1
1
2
1

B i h a r i P . Az iskolai nevelés elvei és gyakorlata .
B o d n á r Z s . Magyar nyelvtan
,,
é s I v á n y i . Magyar olvasókönyv, 2 rész á
El'Ödi B . A magyar n. irodalom története .
»
» Olvasókönyv a m. irodalom oktatásához.

F r e e m a n n - M a r c a í i . Világtörténelem

. . . .

G e r t y á n f f y I s t . Gyakorlati logika

frt
.
frt
frt
frt
frt

20
80
20
20
4')
60
60

kr
kr
kr.
kr
kr.
kr.
kr.

Sebesztha K. Világtörténelem.

.

.

.

I. 1 frt 20. II. 80 kr.

T o r k o s L . Magyar nyelvtan

80 kr.

Nagyobb megrendelések részletfizetésre is szállíttatnak g y o r s és p o n t o s kiszolgáltatás mellett.
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A leányiskolák 111. osztálya számára.
A szövegben 14 képpel s nyelvtani anyaggal egybekapcsolva.
A
^csongrádmegyei tanitó-egyesület^
(alföldi tanitó-egylet) határozatából, és megbízásából írta Vass Dlátyáx,
szegedi tanitó.
Bolti ára kötve 4 0 kr. Minden példány utan I kr. a „csongrádmegyei tanitó-egyesület" segélyalapjának
javára fordíttatik.
Midőn a > csongrádmegyei tanitó-egyesület 4 (alföldi tanitóegylet) a leányiskolák számára a k ü l ö n O l v a s ó k ö n y v e k szerkesztését és kiadását elhatározta, azon célt tartotta szem előtt, hogy a
nőnemet ugy szellemileg, mint erkölcsileg a kor igényeihez mért nevelésben és képzésben részesítse. Ez eszmétől vezéreltetve V a s s M á t y á s
szegedi tanitót megbízta a leányok számára külön olvasókönyvek szerkesztésével és Írásával. Ez olvasókönyvek első füzete (II. oszt.) még a
mult évben megjelent, mely úgy a szaksajtó valamint a tanférfiak részéről elismeréssel és meleg pártolással fogadtatott úgy, hogy ma már
alig van rendezett viszonyok között működő leányiskola, melyben tankönyvül ne használtatnék.
Ezúttal a l e á n y i s k o l á k I I I . o s z t á l y a számára irt olvasókönyvre van szerencsénk a tanhatóságok és tantestületek szives figyelmét felhívni és egyszersmind felkérni, méltóztassanak e valóban hézagpótló olvasókönyvet tankönyvül elfogadni és a hatáskörükben levő is-

Továbbá épen most jelent m e g :

Nagy János

M A G Y A R

kolákban használatba venni s ekként a leánynevelés célját előmozdítani
és annak megvalósítására tényleg közreműködni méltóztatnának. A
jövő tanévre bár a IV. osztály számára is készen leend az olvasókönyv,
egyelőre azonban úgy volna lehetséges már ez évben a IV. osztály
hiányát pótolni, ha a III. osztály olvasókönyve vitetnék be a IV. osztályba is. Végre pedig, hogy az általunk kiadott olvasókönyv irányáról némi ismertetést adjunk, itt közöljük annak tartalmát főbb vonásokban :

Az iskolai élet koréból. — A családi élet és házi
foglalkozás (háztartás) koréból. — A társadalmi élet
kóréból. — A természet kóréból. — A szülőföld, népisme és történelem kóréból. — Az égtan kóréból.
Egyébként a mű bővebb áttekintése céljából a tiszt, tantestületek megkeresésére tiszteletpéldánynyal készséggel szolgálunk.

szegedi polg. fiiskolai igazgatónak
tálya számára írt

a népiskolák III. és IV. osz-

N Y E L V K Ö N Y V E
2 részben.

Hogy nyelvtani tankönyveink között a népiskoláknak megfelelő
művekben hiány van, bizonyítja azon körülmény, mely szerint a csongrádmegyei tanitó-egylet épen ezen hiány pótlására szükségesnek látta
tek. N a g y J á n o s urat, ki e téren már különben is érdemeket szerzett, azon kéréssel tisztelni meg, miszerint irna a népiskolák III. és
IV. osztálya számára nyelvtant, hogy az eddig használatban volt tankönyveket nélkülözni lehessen.

N a g y , i g a z g a t ó Ür e bizalomnak hogy fényesen felelt meg,
a nyilvánosságnak átadott két munka tesz erről örvendetes bizonyságot.
Cégünk, mely szerencsés volt e két nyelvtannak kiadását eszközölni, iparkodott a k o r r e k t n y o m t a t á s igényeinek eleget tenni.
Nyugalommal tekintünk tehát e művecskék fogadtatása elé s
kérjük alázatosan az illető köröket s tanférfiakat, miszerint azokat osztályaikban tankönyvül elfogadni szíveskedjenek.

_Á_ra a I I I . o s z t . s z á m á r a l ^ e i x i é n - y e n k . ö t " v e Í 3 0 k.r_ 3 a
Szeged, 1880. évi augusztus hóban.

osztály számára

2 5

k.r_

Teljes tisztelettel

Traub B. és

társa.
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I P é J l y r é L Z S j t

ágost. hitv. evang. külföldi
egyetemre menő több rendbeli
tanárjelöltnek
való
ösztöndíjra.

hittanaiénak

és

A Glosius Sámuel és Dániel-féle alapítványt a pesti ev. ág", h. egyháznál kezelő bizottság ezennel
közhírré teszi, hogy a föntirt alapítványból külhoni egyetemeken tanuló ág. hitv. ev. lelkészi vagy pedig gymnasiumi tanár-pályára készülő ifjak számára több rendbeli, egyenkint 210 ném. bir. markból álló ösztöndíjt fog a
jövő 1880/81. tanévre kiosztani.
Ezen ösztöndíjak egymásutáni két éven át élvezhetők.

A z elnyerhetés

feltételei:

1. Ha hittani jelölt a folyamodó, akkor már is két évi folyamot jól végzett legyen valamely magyarhoni protestáns theologiai intézetben.
2. Ha tanári pályára készül a folyamodó, akkor az érettségi bizonyítvány kelte után már két évig
honi vagy külföldi magasabb intézetben a maga választott szakában jó sikerrel tanúit legyen.
3. Azonkívül minden folyamodó a választott pálya különbsége nélkül legyen :
a) magyarországi születésű és ágostai hitvallású ;
b) a magyar nyelvet tudományosan ismerje, helyesen írja és beszélje, mely körülmény hiteles külön
bizonyítvány által igazolandó be :
c) legyen feddhetetlen erkölcsi jellemű és jeles szorgalmú.
Ennélfogva felhívatnak ezennel külhoni egyetemeken levő mindazon lelkészi vagy tanári jelöltek, kik
már egy év óta a Glosius Sámuel és Dániel-féle ösztöndíjak élvezetében vannak, hogy ha még további egy évre
kiilegyetemeken maradni és az ösztöndíjakat élvezni óhajtásuk: azt az előttük tudvalevő feltételek teljesítése
mellett alólirott bizottsági jegyzőnél 1880. september 30-ig kérvényileg jelentsék be. Felhívatnak továbbá mindazon kiilegyetemeken tanuló vagy oda még csak ezután kimenni szándékozó lelkészi és tanárjelöltek, kik a
fenebb részletezett minőségi föltételeknek meg birván felelni, ilyen ösztöndíjat a jövő 1880/1. tanévben élvezni óhajtanak, hogy a fent megirt kellékeknek kétségtelen beigazolására akár eredetiben, akár hitelesített másolatban
melléklendő tanodai, — ha van, candidaticumi — vagy egyetemi és egyéb bizonyítványokkal ellátott, az alább kikötött
tanítási kötelezettséget is tartalmazó, sajátkezűen irt és aláirt, lakhelyükkel és az utolsó postaállomással jegyzett
kérvényeiket f. é. 1880. september 30-káig való záridő előtt (melynél később beérkező folyamodványok figyelembe nem vétetnek) bérmentve és lepecsételve alólirott bizottsági jegyzőhöz (Budapest, V. Nagykoronautca
5. sz.) küldjék be.
A megszavazott ösztöndíjat a díjnyertes hit- és tanárjelöltek nem a tanév elején, hanem csak annak
második fele kezdetén, miután bizonyítványaikat az illető egyetemen sikerrel töltött első félévről és egyszersmind
a második félévre lett beiratásuk felől is (Frequentations-Zeugniss und Anmeldungsbogen), a 210 ném. bir. markról szóló, sajátkezű nyugtájukkal együtt előlegesen beküldötték, fogják posta útján bérmentesen megkapni, mivégre szükséges, hogy egyetemi lakásukat a nyugta beküldésekor pontosan megírják.
A ki ezen hit- és tanárjelolti ösztöndíjat már egy évig húzta, a rákövetkező évre is annak élvezetében
csak úgy maradhat meg, ha reá ujabban is érdemesnek tapasztaltatott; ha továbbá már az első évben a philosophiát, beleértve a philologiát és kivált erkölcstani philosophiát is, szorgalommal tanulta, s a második évben is
tanulja ; végre ha magát előre arra kötelezte, hogy a külegyetemen töltött ösztöndíjas két év után a hazába
térve, a pesti ágost. ev. magyar-német egyházgyülekezet tanodájában, ha kívántatni fog, mérsékelt díj mellett
egy évig segédtanári hivatalt viselend.
Kelt Budapesten, 1880. augusztus 6-án.
(§usbach

£éter,

(Zsigmondy

elnök.

£enő,
jegyző.

Van szerencsém a nt. lelkész és t. tanitó uraknak tudomására juttatni, hogy a dunamelléki ref.
melyek eddig megjelentek, — ezentúl nálam lesznek kap-

egyházkerület összes kiadványai, —
hatók ; névszerint:

A) IhTé;piskolaL± könyvek.
Papp Károly.
Bocsor Lajos.
Papp Károly.

_4
3

Bibliai történetek az ó- és ujtestamentomból és rövid bibliaismertetés. Kötve 20 kr.
Egyháztörténetein a népiskolák IV. osztálya szamára Kötve 20 kr.
Vezérkönyv a bibliai történethez, néptanítók számára. 60 kr.

B) 0 - y x x i n . a . s Í T i i X L i

könyvek.

Bocsor Lajos. Biblia-ismertetés a szt. föld rajzával. A gymn. I. és II. osztálya számára. Kötve 60 kr.
Bocsor Lajos. Egyháztörténelem, a gymn. IV. oszt. számára. Kötve 60 kr.
Kiss Kálmán. A bibliai könyvek története és szimbolika. Kézikönyv a gymn. VI. oszt. számára. Kötve 80 kr.
Laky Dániel. Vallástörténet a gymn. V. oszt. számára 80 kr.
Ezenkívül főraktára van nálam a sárospataki S egyéb iskolakönyveknek, nemkülönben a
prot. egyházi irodalomnak.
Minthogy én kizárólag a protestáns egyházi és iskolai irodalom fejlesztését tűztem
ki feladatul, tehát szabadjon a t. lelkész és tanitó urakat felkérnem, hogy könyvszükségleteiket üzletem által szíveskedjenek beszerezni.
Kókai
Lajos
_

könyvárus, Budapesten, IV. ker., Károlyutca 1. sz.

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : 3 D i . Ba.lla.g-i ZLvCór..

Mai számunkhoz

mellékelve

DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapest.

van: Kókái

L.

könyvjegyzéke.

PROTESTÁNS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
El ö f i z e t ési dij :

S Z E R K E S Z T Ő és

K 1 A D Ó - H I V A T A
VIII. ker. M á r i a u t c a 10. s z , 1. em,

PfF

E:

Hirdetések dija:

H e l y b e n házhozhordással s v i d é k r e postai küldéssel •4 hasábos petit sor többszöri beiktatásáért
félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.
kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban.

T e l j e s s z á m ú péld-éLzi-y-okkaJL m.in.elég- szolg-á.lhLa_-tutnlc-

Azon t. előfizetőink, kiknek elöfizetésök
lejárt, annak megújítására felkéretnek.

Résen legyünk!
A napokban olvastuk, hogy két francia jezsuita érkezett a fővárosba, hogy itt kiszimatolják
a közhangulatot s amennyiben azt az illető szerzetrendre nézve kedvezőnek találnák, itt, az ország
szívében társaik egyrészével megtelepedjenek.
Hát biz ez nem" volt a részükről rossz gondolat. A legjobb helyen kereskednek. A magyar
Corpus Juris régen elavult, nem törődik azzal már
mi nálunk senki. Legfölebb a jus privatum egykét öreg professzora s a moly meg az egér lapozgatják elavult sárga leveleit. Már pedig a jezsuitáknak mi nálunk nincs nagyobb ellensége a
Corpus Jurisnál.
Hogy hogy nem, 1873-ban a pozsonyi Spiessbiirgereknek is kezökbe került ez a mi törvénytárunk s hogy a városukban megtelepedett jezsuitáktól megszabaduljanak, régi törvénycikkeinkre
hivatkozva egy kérvényben fölszólították a magyar
képviselőházat, hogy elevenítse fel ama törvényeinket, melyek a jezsuitáknak az ország területén
való letelepedését, birtokszerzését határozottan
megtiltják.
Az 1608. évi 8. t. c. ugyanis világosan rendeli: ^Nimirum ut ipsi nulla in Regno Hungáriáé
bona stabilia et possessoria habere et possidere
valeant.* Az 1646/7. 5. t. c. 11. §-a pedig így
szól: ^Caetera sub hac pacificatione utrinque agitata et tractata, utpote patrum jesuitarum personalis a regno abstinentia etc. etc. utprimis sta-

tlm comitiis aliquid certi de iis statuatur vei jani
statuta ibidem de facto effectuentur, simili modo
conclusum est.* Végre az 1790/1. 26. t. c. a fenebbi, időközben hatályon kivül helyezett törvényes határozatokat megerősíti az által, hogy kimondja, miszerint az 1608. és 1647. évi jogállapot
visszaállíttatik (^ad statum legum annorum 1608.
et 1647. reponatur*).
Pozsony kérvényét azonban szépen betették
a képviselőház levéltárába, ahol osztozik az a Corpus Juris sorsában. Azóta már talán az egér meg
is ette,
Pozsony nem szabadult meg jezsuitáitól. De
hát ki is hallotta a jogegyenlőség korában privilégiumot adni valamelyik városnak, és épen Pozsonynak ? H a Kalocsán, Nagy-Szombatban és
Szatmáron békességesen,
háborítatlanul megtele0
o
>

pedhettek Jézus társaságának ájtatos tagjai, miért ne húzhatnák m eog magokat
a koronázó váo
rosban is ?
Ilyen körülmények között egyátalában nem
fog bennünket meglepni, ha a francia jezsuiták
egy szép napon seregestül beállítanak hozzánk,
hogy folytassák itt azt a sötét munkát, amit a
francia nép immár megsokallt.
Mint a ^Siécle-^ben olvassuk, Franciaországban jun. 30-kán már 42 jezsuita-zárda kapujára
volt ráütve a rendőrség pecsétje, s aug. 31-kére
összesen 65 zárdának kellett hasonló sorsra jutni.
A francia kormány áldozatai menekülnek
szerte szét, a világ mind a négy sarka felé, hogy
keressenek maguknak barátságos, vendégszerető
hajlékot. Nekünk is jut belőlök egy csomó, ha
ideje korán nem tesszük meg a szerencsétlen

menekülők visszautasítására a szükséges óvintézkedéseket. Kemény szív kell ugyan hozzá; de
hát mit keres a szív ott, ahol az észnek van helye ?
Hagyományos vendégszeretetünknek ez esetben háttérbe kell szorulnia, hacsak fel nem akarjuk annak áldozni államunk jól felfogott érdekeit.
Az a rend, amely szervezeténél fogva az államon kivül áll, melyet az államhoz semmiféle
kötelék nem fűz, ép oly veszedelmes az országra
nézve, mint a proletariátus. Amaz is, ez is akkor
van elemében, ha a zavarosban halászhat. Egyiknek sincs veszteni valója. Ha ma megcsípik és
a körmére ütnek, egy házzal megy tovább s újra
kezdi azokat a machinatiókat, amelyek, midőn az
állami és társadalmi életet felkavarják, az ő
existentiáját biztosítják.

mert mint igaz hazafiak az ország érdekeit mindenkor szívünkön viseltük, hanem azért is, mert
a felekezetek közti békességnek és jóegyetértésnek mi mindenkor apostolai voltunk. Már pedig
vége van ott annak a jóegyetértésnek, ahová egyszer a Jézus társasága beteszi a lábát.
Legyünk tehát résen s teljesítsük híven most
is, mint évszázadok óta hazánk és felekezetünk
irányában szent kötelességeinket !
Ambuláns.

A francia nép, midőn uj államintézményeinek
megszilárdítását komolyan elhatározta, a nagy és
nehéz munkát azzal kezdte meg, hogy a jezsuitákat, mint akik a munkának nemcsak befejezését,
de megkezdését is lehetetlenné tették volna, kiutasitotta az ország területéről. Igaz, hogy a kormány e miatt összeütközésbe jött a törvényhozás
egyik hatalmas faktorával, a szenatussal; de miután országos törvényekre támaszkodhatott, bátran
szembeszállt még ezzel a hatalommal is, annyival
is inkább, mert át volt hatva a meggyőződéstől,
hogy amit tesz, azt a nemzet, az ország előhaladásának, fölvirágoztatásának érdekében teszi.
Nem látjuk be, hogy ami megtörténhetett a
katholikus Franciaországban, miért ne történhetnék meg nálunk is?
Amit Pozsony 1873-ban kezdeményezett, azt
folytassák most, midőn a jezsuita invázió veszélye
egész nagyságában fenyeget bennünket, a többi
törvényhatóságok is, első sorban a főváros törvényhatósága.
Nem tehetünk róla, de nekünk nincsen bizodalmunk abban, hogy az országgyűlés magától
rájönne arra, amit ez esetben tennie kellene. Az
az országgyűlés, amely ináig sem látja szükségét
a teljes és igazi vallásegyenlőség és viszonosság
életbeléptetésének, amely a polgári házasságról
tudni sem akar, az az országgyűlés mondom, nem
mozdul meg a jezsuita invázió hírére sem, hacsak
az ország föl nem rázza álmából.
Nekünk protestánsoknak első sorban kötelességünk az ébresztőt megfúni, nemcsak azért,

80) A prémontrei kanonokrend nagyváradi
kath.
főgymnasiumának értesitője. Igazgató Várszély Ármin.
Értekezés: II. Rákócy György lengyelországi hadjárata,
Cséplő Pétertől. Tanulók sz. 550. Három párhuzamos
osztály. Az érettségi vizsgálatra jelentkezett 28 tanuló
mind érettnek nyilváníttatott. Az érettek közül 11 a
theologiai-, 10 a jogi pályára szándékozott lépni. Ösztöndíjak fejében 2344 frtot osztottak ki. Ezenkívül az
elengedett tandíj 1386 frtot képvisel.
81) A nagyváradi községi iskolák polgári és elemi
osztályaiba járó tanulók érdemsorozata. Igazgatók Winkler Lajos, Fülöp János, Szmetka György, Eszenyi Sándor és Krizsanovszky Ilona. Növendékek sz. 2077, kik
közül a nagy többség, t. i. 1201 zsidó, 546 helv. h.,
254 r. kath. stb. A leányiskolában két párhuzamos
osztály. Némelyik osztály túlzsúfolt. Egyik leányosztályban pl. a növendékek száma 130, a másikban
129 stb.

I S K O L A Ü G Y .
Iskolai

értesítők.

— Nyolcadik közlemény. —

82) A nagyváradi r. kath. népiskola II-ik értesitvénye. Igazgató Lázár Miklós, c. kanonok. Értekezés:
Az erkölcsi nyugalom befolyása az iskolai nevelésre és
tanításra, Kovalik Jánostól. Növendékek sz. 228, és
nem 252, mint az értesítő kimutatásában olvassuk. Abban a kimutatásban ugyanis a meghaltak és kimaradtak
létszáma ahelyett, hogy a fölvettek létszámából levonatott volna, ahoz hozzáadatott, s így lett kimutatva
252 növendék, 228 helyett. A nagyváradi felekezeti
iskolákba, magánintézetekbe és óvodákba járó gyermekek összes létszáma 4255. A tanítók önképzőkörében
10 értekezés tartatott, melyek kivonatosan az értesítőben közölve vannak.
83) A nyíregyházi ág. h. ev. hat osztályú gymnasium értesitője. Igazgató Materny M. Lajos. Műfordítás : Ovidius két költői levele Pontus mellől, I.effler Sámueltől. Tanulók sz. 185, kik közül 62 zsidó,
49 r. kath. s csak 46 ág. hitvallású. Az iskolai tanács
elhatározta, hogy, ha Nyíregyháza város közönsége

áldozatkész támogatását sikerül megnyernie, a közel
jövőben uj, a kor kívánalmainak megfelelő gymnasiumi
helyiséget építtet. Tervbe van véve továbbá, hogy a
gymnasiumot nyolc osztályúvá egészítik ki. Kacskovics
Kollner Terézia 200 frtos ösztöndíj-alapítványt tett.
84) Az oravicabányai államilag segélyzett községi
nyilv. magyar polgári fiúiskola 3-ik értesítője. Ideiglenes igazgató Bilszky Ferenc, r. kath. alesperes-plébános.
Növendékek sz. 91, kik közül 46 r. kath., 33 gör. keleti stb., nemzetiségre nézve 41 német, 29 román* 10
magyar, 10 szerb, 1 cseh. A kimaradt és végzett
49 tanuló közül 16, gymnasiumba ment. A polg. iskolák számára kibocsájtott miniszteri uj tantervet a helyi
viszonyokra való tekintetből, némi módosításokkal léptették életbe. Az iskolaszék elhatározta, hogy a jövő
tanévben az 5-dik osztályt is megnyitja.
85) A pancsovai m. kir. allami íőreáltanoda értesítője. Igazgató Vidovich Bonaventura. Tanulók sz. 144,
az év végén 134, mely utóbbiak közül 65 gör. kel.,
50 r. kath. stb. A négy felső osztályban 5—10 közt
váltakozik a tanulók száma.
86) A pápai ref. főiskola értesítője. Igazgató
Tarcy Lajos. Értekezés: Középtanodáink, az igazgatótól. (Értekező szerint 1850 előtt a hat évi gymnasiumot és a három évi lyceális tanfolyamot végzett tanulók igen sok percenttel külömb képzettséggel birtak,
mint a mostani nyolc gymn. osztályt végzettek, pedig
a mostani tanulók jóval szorgalmasabbak, a jelenleg
működő tanári kar sem gyengébb, mint a régi volt.
Ennélfogva ajanlja a francia középtanodai rendszer
életbeléptetését, a három évi lyceális tanfolyammal.)
Tanulók sz. a hittani szakban 41, a jogi szakban 29
(a jog- és államtudományi tanfolyamon 3 — 3), a bölcsészeti szakban és a gymnasiumban 308, a tanitóképezdében 45, összesen 415.
87) A pannonhalmi szent Benedekrend
pápai
kisgymnasiumának értesítője. Igazgató Ocsovszky Kázmér. Értekezés: A Balkan-félsziget, Horváth Róberttől.
Tanulók sz. 152.
88) A pápai allamilag segélyzett polgári leányiskola 5-ik értesítője. Igazgató Banfi János. Értekezés:
A nők tornazasáról, az igazgatótól. Növendékek sz. 87,
kik közül 59 zsidó, 21 r. kath., 4 ág. h., 3 helv. h.
A kath. szülők legnagyobb része megelégszik még ma
is azon képzettséggel, amelyet leányaik az apácák altal
fentartott hat osztályú népiskolában szereznek maguknak. Ez is egyik oka az intézet néptelenségének. Hat
a prot. leánygyermekek hol tanulnak, hogy a polgári
iskolában mindössze 7-en voltak ?
89) A pécsi m. kir, allami főreáltanoda értesítvénye.
Igazgató Vész Albert. Tanulók sz. 258, kik közül 152
r. kath., 87 zsidó stb. A szertári helyiségek annyira
szűkek, hogy e miatt a tanszereket sem igen lehet
használni s romlásnak vannak azok kitéve; hasonlóképen
az iskolai bútorok is igen rozzantak. A tanári könyvtárt
újra rendezték. Az 5-dik osztály kebelében szavaló-kör

alakult. Az iskolai takarékpénztárnak összes forgalma
hat évi fenállása óta 3960 frt volt.
90) A cisterci rend pécsi kath. főgymnasiumának
értesítvénye. Igazgató Dr. Szalay Alfréd. Értekezések:
Az intézet története. A gymnasiumok és az ipariskolák,
az igazgatótól. (Értekező utalván a gymnasiumok túltör
möttségére, azt ajánlja — i g e n helyesen-— a szülőknek,
hogy a tudományos pályára hajlammal nem biró gyermekeiket képezzék iparosoknak.) Tanulók sz. 5 1 0 ; az
i-ső osztályban 1 1 3 ; a 2. 3. és 5. osztályok szintén
túltömöttek. A tanulókra vonatkozó statisztikai kimuta*
tást nem találtuk egészen pontosnak. A tanári kar elhatározta, hogy jövőre a beiratásokra szánt két első napon
az i-ső osztályba csak kath. vallású gyermekeket vesz
föl, hogy így a kath. jellegű intézetből a kath. növendékeket ki ne szoríthassák a más vallásúak, mint ez a
lefolyt évben is megtörtént. Az érettségi vizsgára jelentkezett 25 tanuló közül 7 a theologiai-, 7 a jogi pályára
szándékozott lépni.
91) A pozsonyi kir. akadémia igazgatósága az idén
sem adott ki rendes értesítőt, hanem egy kefelevonaton
számol be működéséről. A takarékoskodasnak ez a módja
amily céltalan, ép oly kicsinyes és egy olyan tekintélyes
intézetnek, mint amilyen a pozsonyi akadémia, méltóságával egyátalaban össze nem egyeztethető. Az akadémia
igazgatója Dr. Ekmayer Ágost. Hallgatók sz. 148, kik
közül 139 joghallgató, 9 bölcsészethallgató. Ösztöndíjak
fejében 6022 frt osztatott ki. Nem kötelezett tantárgy
mindakét félévben összesen 39 adatott elő, hetenkénti
i i i órában. A jog- és államt. szakban 158 alap- és államvizsgalat tartatott.
92) A pozsonyi ág. h. ev. főiskola értesítője. Igazgató Michaelis Vilmos. Tanulók sz. a három osztályból
álló theologiai intézetben 58, a gymnasiumban 453. Az
év végén megmaradt 440 gymn. tanuló közül anyanyelvre nézve 237 magyar, 140 német, 53 tót stb. Az
érettségit tett 28 tanuló közül csak egyet vetettek
vissza. A jövő tanévben a tanári kar gymnasiumi segély-egyletet szándékozik alapítani. A tanári nyugdíjintézet tőkepénze 40,247 frt, melyből 8-an segélyeztettek.
A Fekete-féle alapítvány 4565 frtra szaporodván, annak
kamataiból két 130—130 frtos ösztöndíj osztatott ki.
93) A pozsonyi városi vegyes-vallásu főreáliskola
értesítője. Igazgató Samarjay Mihály. Értekezés : Nagy
Lajos király halálozási háza (képpel), KÖnyÖky Józseftől.
Tanulók sz. 320, kik közül 201 r. kath., 92 zsidó stb.
E g y parhuzamos osztály.
94) A kegyes tanitórendiek vezetése alatt alló
pricigyei r. kath. algymnasium értesítője. Igazgató Furdek Nándor. Értekezés: Privigye nagyközség helyrajzi
és földtani leirása, Örvény Ivántól. Tanulók sz. 118.
95) A révjiomáromi r. kath. elemi fiúiskola értesítvénye. Igazgató Ströcker József. Növendékek sz. 331.
A r. kath. hitközség iskolaja a lefolyt évben ünnepelte
meg fenállásának 10-ik évét. Michl Ádámné az iskolának
500 frtot hagyományozott.

g6) A révkomáromi r. kath. elemi leányiskola értesitvénye. Igazgató Meszlényi Gyula, apátplébános. Növendékek sz. 727. Az intézet, melyet Simor hercegprímás alapított, 1877 óta a páli sz. Vincéről nevezett
szatmári irgalmasnénék vezetése alatt áll.

Tanítók észrevétele a zsinati előmunkálatokra.*)
A zsinati előmunkálatok legnagyobb része oly anynyira közvetlenül érint minket tanítókat s velünk a népiskolai tanügyet is, hogy mintegy erkölcsi kötelességünknek tartjuk, az általunk nem helyeselt pontokra nézve
szerény nézetünknek és óhajtásunknak a nyilvánosság
terén adni kifejezést. Tapasztalatból nyert teljes meggyőződésünk, hogy vannak p. o. a tanitók választására,
jog- és hatáskörük megállapítására stb. vonatkozó olyan,
a közvetlenül nem érdeklettek előtt csekélységnek latszó statútumok, rendszabályok és intézkedések, melyek
a tanítót kellemetlenül és fájdalmasan érintik s a
melyek ennélfogva a népiskolai tanügy virágzására is
káros és zsibbasztó visszahatást eredményezhetnének. Ily
szempontból indultunk ki, midőn az alabb elsorolandó
pontok módosítását tisztelettel kérelmezzük.
1. 1. A zsinat alakításának és szervezetének szabályzatában (2. §.) megengedtetik, h o g y a fő- és középiskolák s
tan itóképezdék részéről a zsinatra, kerületenként két kép
viselő valasztassék. Igen bölcs intézkedés, h o g y a nagy
fontosságú iskolaügyben határozottan szakértő egyének
működjenek közre, — a zsinati munkalatok áldásosságára
nézve. E mellett azonban, nem tartózkodunk kimondani,
h o g y az elemi iskola néptanítóinak egyenes képviseltetése
is igen kívánatos. A középtanodai és praeparandiai tudós
tanár mellett sok tekintetben hasznos tag lehet, a szépnek látszó tantervezetek végrehajtó elemi iskolai mestere is.
Ha p. o. nálunk, a dunántúli egyházkerületben 26 rendes tanár két képviselőt küldhet a zsinatra : méltánytalan kivánalom-e, h o g y az ugyanitt működő 333 rendes
tanitó, — kik pedig az egyház veteményes kertjének
szintén sok és fontos teendővel megbízott munkásai —
testületükből 1—2 képviselőt küldhessenek.
2. Az 5. §. a) pontja szQv'mt a zsinati tagok választásánál »szavazhat az egyházközség mindazon tagja, kinek a lelkészválasztásnál
szavazata van.'1
E szerint mi
tanitók (legalább Dunántúl) elesnénk még a választási
jogtól is, mert lelkészválasztási joggal nem vagyunk felruházva. E pont tehát ezen szavakkal bővítendő: »és a
rendes islcolatanitó.'1
II. 1. A magyarországi ref. egyház alkotmányának
tervezetében a 18. §. 1. pontja szerint csak az erdélyi egyházkerületben soroltatik a tanitók választása az egyházközségi közgyűlések hatáskörébe;
a többi négy superintendentiaban (a 26. §. 10. p. szerint) a
presbyteriumra
*) Mély' tisztelettel ajánlva a közelébb egybegyűlendő
konvent becses figyelmébe.

egyet,

ruháztatik a tanitóválasztási jog. Ez intézkedés igen káros jogszorítás lenne a gyülekezetekre ; a tanitó állása
pedig az ilyen választás mellett igen vékony szalmaszálon függene. A tanitó az egész gyülekezet szolgálatában
áll s az egész gyülekezet viseli fizetésének terheit. A
gyermekes apák, kik még nagyobb részben járulnak a
tanitói konventióhoz, méltán igényelhetik a közvetlen
választási jogot. A presbyterium, a nagy többséget tevő
kisebb gyülekezeteinkben a lelkész hathatós befolyása
alatt állván, a választás rosz kimenetelének esetében, a
közönség nagyobb részben a lelkész ellen fordulna neheztelésével ; mindenesetre sok kellemetlenséget okozhatna
neki is s könnyen megkaphatná a kárhoztató Ítéletet,
hogy „ha választotta, fizesse is a t a n í t ó t ; de nekünk nem
kell!* A 8 — 1 2 — 1 6 tagból álló presbyterium csak egyszeri bizalmatlansági szavazatával is nagy zavarba hozhatná a tanítót, még akkor is, ha különben a gyülekezeti tagok többsége rendületlenül állana mellette. Lelkészre, tanítóra, presbyteriumra s az egyes gyülekezeti
tagokra nézve tehát egyiránt sok kellemetlenség származnék a javasolt választasi mód alkalmazásából. Válassza a tanítót az egész gyülekezet.
í g y jobban meg
lesz nehezítve a botrányos és erkölcsöket mételyező korteskedés is.
2. A 19. §. szerint a tanitó nem alkotó tagja a
presbyteriumnak,
pedig ez — a legtöbb helyen — egyszersmind iskolaszék is. Kívánatos, hogy a szavazati jog,
mit erdélyi tanitótársaink már régóta élveznek,
nekünk
is megadattassék a presbyteriumban.
3. A 39.
e j pontja szerint az egyházmegyei közgyűlésekre a tanitói testület csak két képviselőt
küldhet
a maga kebeléből. Ezzel szemben az ugyanezen §. d)
pontja az egyházi és világi tagok között való egyensúly,
paritás megrontásával, a világi elemnek szembetűnő
mérvben biztosítja a többséget, már csak a miatt is, hogy
lelkész csak anyaegyházból mehet egyházmegyei közgyűlésre, világi tag pedig minden gyülekezetből (a
nagyobbakból a lelkészek számánál több is). Erdélyben
az iskolatanitók az összes világi képviselők hatodrészének megfelelő számban küldhetnek maguk közül képviselőt az egyházmegyei közgyűlésre. Nagyon emelőleg
hatna a tanitók önbecsérzetére, ha legalabb a kimuta
tott paritási különbözet elenyésztetésére nagyobb számban képviseltethetnék magukat az egyházmegyei közgyűlésen. Nem látjuk be, hogy mi veszély lenne abból,
ha p. o. leányegyházakbeli
praeorans-tanitók
kivétel nélkül alkotó tagok lehetnének, a többi tanítóra nézve pedig világosan kimondatnék, hogy egyházmegyei
képviselőnek megválaszthatok. Igen-igen leverő a tanítóra nézve
annak tapasztalása, hogy a közgyűlési határozatok s a
consistoriumi Ítéletek meghozatalánál még a tanügyre s
a tanítókra vonatkozólag sincs, számának és qualificatiójának megfelelő befolyása. Tisztelettel kérjük a megfelelőbb képviseltetést mind a közgyűléseken,
mind a
consistor ium ban.
4.

Az

50. §. d) pontja a fq£anodák,

főgymnasi-

umok és tanitóképezdék tanárkarának külön-külön, az
e) pontja pedig a nem teljes nyolc osztályú gymnasiumok tanárkarának együttesen választandó egy képviselőt enged küldeni az egyházkerületi közgyűlésre. Az elemi
iskolai tanitók itt egyátaláhan nincsenek képviselve, pedig
a tanügyet és tanítót érdeklő igen sok fontos dolog van
itt tárgyalva, a mikor a tanítói képviselők szakértő és
illetékes szószólók lehetnének. Erdélyben minden egyházmegyéből küld a tanítói testület egy képviselőt a
kerületi gyűlésre. Kérjük e nagyon is természetes jognak
ránk többi tanítókra is kiterjesztését.
5. A 141. §. szerint az énekvezérek a köz-istenítiszteleten csak a lelkész által kijelölt zsoltár- és dicséretverseket énekelhetik,
holott a 208. §. megkívánja, hogy
az énekvezérek az éneklésben mind elméletileg, mind
gyakorlatilag képzettek és szakavatottak legyenek. E kívánalom egyrészt nagy gondot ád a lelkésznek, másrészt sérti
az énekvezért önelhatározási szabadságára nézve. A mit s
a hogyan énekel a tanitó, azért ő maga felelős s helytelenségek vagy botrány esetében felelősségre is vonandó.
Összeütközésre s a jó viszony sajnalatos megzavarására
vezethet az, ha p . ' o . a lelkész olyan énekeket jelöl ki,
melyeket a kántor vagy a gyülekezet eléggé biztosan
énekelni nem tud s e miatt a gyülekezeti éneklésben
közbotrány történik. Elég, ha az énekvezér csak kimenőre választ a prédikáció
tárgyának szorosan megfelelő'
énekeket, bemenőre énekelvén az időhöz és alkalomhoz
képest saját kántori bölcsesége szerint. Ha pedig a lelkész kívánatosnak talalja tartandó prédikációjához alkalmaztatni a bemenőre való énekeket is: adja tudtára
idejében a kántornak,
hogy most p. o. „tavaszt hirdetünk* vagy „az isteni gondviselésről fogunk elmélkedni* sat.
6. A 144. §. az ismétlő' iskolások vallásos oktatását
a lelkész teendői közé sorolja. Tisztelettel esedezünk, ne
értessünk félre, mi a tulajdonképeni vallás felekezeti hittan tanitasát, már csak a szükséges összhangzat kedvéért is, a mindehnapi iskola V. VI. osztálybeli növendékeinél szintén a lelkészek által végzendő teendőnek óhajtjuk
kimondatni. A valláserkölcsi nevelés és tanítás azért (a
bibi. történet, ker. erkölcstudomány, egyh. történet, ének
és ima tanitasa mellett) a felekezeti tanitó természetes
kötelessége leend. A tulajdonképeni hittan tanításának
átvételét (az e tekintetben nem diplomatikus tanítótól)
az ügy szentségénél fogva, szinte követelnie kell a mélyen tisztelt lelkészi karnak. Mi történnék e nélkül p.
o. oly esetekben, midőn a tanitó a mindennapi iskolában
az orthodox hittudósok nézete szerint magyarázgatná a
hittani tételeket, a lelkész pedig a konfirmatióra való
készítés, az ismétlő iskolások vallásos oktatása és a templomi prédikálás alkalmával modern nézpontból indulna
ki s ily értelemben tenné fejtegetéseit; vagy megfordítva ?
Nem a szép összhangzat lenne-e ez által megzavarva?
nem a lelkészi áldásos működés lenne-e megnehezítve ?
nem a kívánatos siker lenne-e kockáztatva ? Tisztelet-

teljes szeretettel kérjük egyházi nagyjainkat ezen fontos
és zavarólag ható következményeknek meggondolására.
III. A köznevelés és közoktatás szervezetének szabályzatára vonatkozó
észrevételek.
1. A 29.
az iskolai szünidő idejének és tartamának megállapítását
a presbyteriumra bízza. Ez igen helyes intézkedés volna, ha a nagy szünidőre is nem vonatkoznék. A julius, augusztus havi szünidőkre pedig a
nagy forróság miatt a növendékekre nézve; gazdasági
teendők végzése, szakgyűlések látogatása, szakkönyvek
és lapok bővebb tanulmányozása és a szükséges nyugalom és erőgyűjtés szempontjából pedig a tanítóra nézve
múlhatatlanul szükség van. Óhajtjuk ennélfogva, hogy
ezen §.-ban lévő ezen szavak : »valamint a nagy szünidő
idejét és tartamát* töröltessenek s helyükbe ezen szavak
iktattassanak a szövegbe: „a jul. és aug. havi nagy
szünidőt kivéve.*
2. A 39. §. az ismétlő iskolások után járó tandíj
megállapítását is az iskolaszékre bízza. Ismervén kivált a
falusi iskolaszékeknek a fizetés dolgában nyilvánuló szűkmarkúságát, szükségesnek véljük e §.-ba ezen záradékot
is bevezettetni : „e külön díj azonban 50 forintnál kevesebb nem lehet.*
3. A 66. §. a) pontja az elemi iskolai rendes tanitó
évi fizetésének minimumát
400 forintban rendeli megállapíttatni.
Hozzá teendő ehez : „ez azonban csak a
' legszegényebb egyházközségekre
nézve érvényes• a vagyonosabb egyházközségekben a fizetési minimum 500 forintban állapíttatik meg.*
4. A 90. §., mely a tanítóképezde elemi iskolára
készítő tanfolyamának
tartamát 3 évre szabja ki, oly
értelemben módosítandó, hogy a 4 évre való beosztás
határozottan
megköveteltessék.
Ezek szerény nézeteink a zsinati előmunkálatok
módosítására nézve. Tiszteletteljes szeretettel kérjük egyhaznagyjainkat ezen észrevételek kellő
figyelembevételére és a konventen, majd a zsinaton leendő méltatására.
A b.-somogyi ev. ref. egyházmegye
VI. számú
iskolaköre.*)

A veszprémi ref. egyházmegye

véleménye

a jogakadémiák tárgyában kelt min. leiratra.
Egyházmegyénk a prot. jogakadémiák kevesbitésének indokolására a miniszteri leiratban felhozott érveket nem látja elfogadhatóknak több okokból. Nevezetesen :
1. Ha az a célja a miniszter urnák, hogy a proletariátus ne szaporodjék, s kevesebben tódulván a jogi
palyára, az arra lépőknek a megélhetés inkább biztosíttassék : e célja a prot. jogakadémiák kevesbitésével
nem éretnék el, hanem a miniszter urnák, a kezelése
*) Többi egyházi lapjaink t. szerkesztőit tisztelettel kérjük ezen
cikk átvételére s becses lapjaikban leendő közzétételére.

alatti jogakadémiák kevesbitését féltő érveléséből levont
következménynek ellenkezője állana be, az t. i., hogy
a prot. akadémiák kevesbitésével a kath. akadémiakra
tódulna az ifjúság.
2. Magyarország nyugoti részén a ref. egyháznak
csak egy főiskolája levén, t. i. a pápai,, az ebben levő
jogakadémia feladásával szegényebb sorsú ifjaink, s
talan ezek között sok szép tehetség előtt el lenne
zárva az út a jogi pályára; azon esetben pedig, ha az
ilyenek kiképeztetésöket más felekezet jogakadémiájában keresnék, nem számíthatna bennök ref. egyházunk
oly buzgó tagokra, kik melegen érdeklődjenek sorsa
iránt, és századokon át folytatott küzdelmekkel szerzett
autonom jogainkat, az előjöhető szükség idején szívvellélekkel megvédeni kellő lelkesültséggel, egyszersmind
prot. szellemtől áthatott szakismerettel bírjanak.

A kecskeméti reform, egyháztanács fölterjesztése a dunamelléki reform, egyházkerületi
közgyűléshez a jogakadémia ügyében.*)
Főtiszteletű Egyházkerületi közgyűlés 1 Midőn az
1879-ik év elején a kecskeméti reform, egyház ügyeinek
vezetését, az egyháztagok nagy többségének bizalma
folytán átvettük: mindjárt az év elején, a kebelünkből
kiküldött pénzügyi bizottságunk által előterjesztett költségvetés tárgyalása alkalmával, arról kellett meggyőződnünk, hogy kiadásaink és bevételeink között nem csekély
fedezetlen különbség mutatkozik; az előbbi évek számadásainak megvizsgálása után pedig kitűnt, hogy ezen
deficit évről-évre szaporodott.

A deficit okát fürkészve arról győződtünk meg,
hogy ezen kiadások,— melyeket évenként az 1875-ben a
magas közoktatási minisztérium által kibocsájtott szabály3. A pápai jogakadémiára tett alapítványoknak
zat értelmében újonnan szervezett jogakadémiára fordínem megvetendő része helyhez kötött, melyeket nem
tanunk kellett, azon alapból, melyre négy tanszék díjalehet, nem szabad még hason irányú felekezeti jogakadézását vállaltuk el, — tudniillik a túlmagasan előirányzott
miaba se beolvasztani, még kevésbé más célra használni tandíjból és rendes jövedelmeinkből, — évenként minfel; mert különben az alapitványtevő testületek és egye- dig csekélyebb-csekélyebb részben voltak fedezhetők,
sek, illetőleg ezek jogutódai ezen alapítványokat, mint
ugy hogy ezen kiadások fedezésére oly tőkepénzek foreredeti rendeltetésüktől elvontakat, teljes joggal visszadíttattak, melyek gymnasiumunk alapját képezvén, egykövetelhetik, vagy az évi segélyezést beszüntethetik.
házunk költségvetésében szükségképen a teherrovatban
4. A prot. jogakadémiáknak, s ezek közt a pápai- lévén felvéve, okozták a több éven át rohamosan növenak megszüntetésével még azon sovány reménynyel sem • kedő deficitet.
Ezek után jelentettük egyrészről a főtisztelendő
kecsegtethetnők magunkat, mint a miniszter ur, hogy
egyházkerületnek, úgy is mint felsőbb egyházi hatósáakkor a kir. jogakadémiákból képzettebb egyének léphetgunknak, úgy is mint fentartó társ-testületnek, másrésznek ki a jogi pályára; mert ezen akadémiakban a felről a harmadik fentartó társnak Kecskemét sz. kir. váügyelet elnézőbb, a fegyelem lazább levén, az élet és
ros törvényhatósági közgyűlésének, hogy mi a jogakadétapasztalat tesz ellenmondhatlan tanusagot, hogy a
miát azon alapból, melyre elvallaltuk, tovább fentartani
felekezeti jogakadémiakban a képzettségnek, ha nem
képesek nem vagyunk, ujabb terheket pedig egyházunk
magasabb, de azon fokát bizonyára elérik ifjaink, mint
azon akadémiákban, melyek a miniszter ur kezelése tagjaira a jelen nyomasztó anyagi viszonyok között kivetni sem időszerűnek, sem eddigi gyakorlatunk szerint
alatt állanak.
jogosítottnak nem tartjuk; felhívtuk tehát úgy a főtisz5. Magunkkal és az ország kormányának a csak
teletű egyházkerületet, mint Kecskemét sz. kir. varos
nem rég letűnt években vallott s a hatalom minden esz- hatóságát, hogy azon esetben, ha a jogakadémiának
közével keresztülvitt céljával is ellenmondásba jönnénk, fentartásat tovabbra is szükségesnek vélik, az általunk
ha, midőn nagy áldozatok árán a törvény kívánalmai- elvallalt tanszékek közül háromnak díjazását átvallalni
nak megfelelőleg már berendeztük jogakadémiánkat, szíveskedjenek.
most meg alig hogy berendeztük, halálos ítéletét írnánk
Ezen segélykiáltásunkra Kecskemét sz, kir. város
alá, a helyett, hogy egyházunk s a magyar nemzetiség
iránti szent kötelesség érzetétől áthatottan nagyobb-na*) Ha kedvünk volna rekrimiilálni, emlékeztetnők a kecskemétigyobb virágzásra emelni törekednénk.
Közli az egyházmegyének í. évi aug. 25 — 27-én
tartott közgyűlése jegyzőkönyvéből:
Pap

Sándor,

e. megyei e. főjegyző.

eket azon felszólalásainkra, melyeket a jogakadémiák újra szervezése
idejében, 1874. és 1875-ben közzé tettünk, s melyekben óva intettük
hitfeleinket, bogy addig, míg egyházunk közvetlen és életbevágó szükségleteit sem vagyunk képesek fedezni : liiveinknek könnyelműen elkövetett fosztogatása lenne a nem tisztán egyházi célú intézetek fentartására ezereket költeni. Akkor nem hallgatott ránk senki. S most, hogy
a következmények nekünk mindenben igazat adnak : még csak nem is
örülhetünk ennek az elégtételnek. A baj, melybe a kecskemétiek keveredtek, inkább szomorúsággal tölt el bennünket, Szívünkből óhajtjuk,
hogy a kibontakozás mielőbb sikerüljön. Természetesen azonban ez, még
nagyobb bajok előidézése nélkül csak úgy történhetik meg, ha simán,
kellő óvatossággal és a különböző érdekek figyelembevételével járnak
el az illetők.
Szerk.

hatósága csaknem egy évig hallgatott, holott nekünk | zatilag kimondotta: hogy a főtiszteletű egyházkerületi
minden év három-négyezer forint deficitet okozott. A közgyűlés, mint legfelsőbb egyházi hatóságunk említett
főtiszteletű egyházkerület pedig mult évi ápril hóban rendeletének végrehajtását kötelességének tartja ugyan,
de az ennek folytán pénztárunkra nehezülő, ide mellétartott közgyűléséből egy bizottságot küldött ki azon
utasítással, hogy ez vizsgálja meg a kecskeméti reform, kelt 1880-81. tanévre szóló jogakadémiai költségvetésünk
főiskola jogi, vagyoni ügyeit, alapítványait, tegyen ezek szerint 2710 oszt. ért. forintra rúgó deficitért, a felelősfelől a közelebbi egyházkerületi közgyűlés elé jelentést. séget magara nem vállalhatja, magára nem vállalja :
E bizottság megbízatásában híven eljárván, jelenté- felkéri annálfogva a főtiszteletű egyházkerületi közgyűlést,
sét a főtiszteletű egyházkerületi közgyűlésnek be is nyúj- hogy, tekintve egyházunk jelen nyomasztó anyagi helytotta. Ezen jelentés hogy pénzügyeink állását nem ked- zetét, ide mellékelt költségvetésünkben kimutatott fedevező színben tünteti fel, — habár tartalma előttünk is- zet nélküli 2710 oszt. ért. forintnak a bekövetkező tanmeretlen, az egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvébe, évben saját pénztárából fedezését kegyesen elvállalni
melyből értesülhettünk volna, nem vétetvén fel —• gya- és utalványozni méltóztassék.
Kérjük ezt főtiszteletű egyházkerületi közgyűlés
nítjuk főtiszteletű püspök úrnak évi jelentéséből, melyben
a pusztulásnak indult egyházak után sajnálattal említi annyival is inkább, mivel, tekintettel a Nagyméltóságú
fel egyházunk zilált pénzügyi helyzetét is.
m. kir. közoktatásügyi miniszter úrnak f. évi jul. 8-kán
A folyó évi május hóban tartott egyházkerületi köz- 921. szám alatt kibocsátott, egyházkerületünkhöz is ingyűlésre újra felterjesztést intéztünk ; mellékeltük Kecske- tézett, a jogakadémiák redukálására, illetőleg megszünmét sz. kir. város közönségének fentebb említett felhí- tetésére célzó kibocsátványára ; tekintettel arra, hogy a
vásunkra, ezen idő alatt hozott azon határozatát, mely Nagyméltóságú miniszter úrnak ezen kibocsátványa, a
a jogakadémia fentarthatása szempontjából — ismerve napi sajtó részéről egyértelműleg helyeslésben részesült
és így a jogakadémiák élete fölött a közvélemény is
súlyos anyagi helyzetünket — még egy tanszéknek
1200 forinttal díjazását jövőre elvállalni kész; felterjesz- pálcát t ö r t ; de különösen tekintettel arra, hogy a mi
tésünkben hangsúlyoztuk, hogy még ezen ajánlat mellett anyagi helyzetünk, nekünk mint egyik fentartó testületsem vagyunk képesek a jogakadémiát tovább fentartani nek, a jogakadémiának tovább fentartását — tisztán
s kértük a főtiszteletű egyházkerületi közgyűlést, hogy felekezeti érdekből fentartott más közművelődési intézeazon esetben, ha a jogakadémia fenállásat továbbra is teink kockáztatása nélkül, meg nem engedi: meg vaszükségesnek véli, a maga részéről is hozza meg áldo- gyunk róla győződve, hogy úgy a főtiszteletű egyházzatát ; világosan kijelentettük több ízben, hogy a tandi- kerület, mint Kecskemét sz. kir. város, mint fentartó
jakból s eddigi rendes bevételeinkből, csakis egy tanszék társtestületek a jogakadémia megszüntetése tárgyaban
díjazását vagyunk képesek fedezni.
közös megállapodásra fognak jutni, és így az áltálunk
Ezen felterjesztésünkre a főtiszteletű egyházkerületi kért és reménylett segély csakis a jövő tanévre igéközgyűlés újra egy bizottságot küldött ki, az egyházke- nyeltetik.
H o g y pedig a jogakadémia ügyének eldöntése harületi közgyűlés jegyzőkönyvének 88. sz. alatt olvasható
terjedelmes útasítással. Ezen bizottság a kebelünkből és lasztást ne szenvedjen, miután már mi több ízben kijeKecskemét sz. kir. város közgyűlésének kebeléből kikül- lentettük, hogy a többször említett alapból csakis egy
dött bizottsággal össze is ült folyó évi julius 29-én. A tanszéknek díjazását vagyunk képesek fedezni: mély
mint azonban, az általunk kiküldött bizottság jelentéséből tisztelettel kérjük a főtiszteletű egyházkerületi közgyűfajdalommal értesülünk, ezen közös ülésnek más ered- lést, hogy vagy még két tanszéknek jövőben dijazásat
ménye nem lett, mint az, hogy egyházunknak köteles- kegyesen elvallalni méltóztassék; vagy ha felekezeti érségévé tétetett, hogy még a reánk következő tanévben, dekeink szempontjából a jogakadémiának tovább fenelvállalt kötelezettségének tegyen eleget.
tartását mar nem látja szükségesnek, ugy teljes tiszteTisztelettel kijelentjük főtiszteletű egyházkerület, lettel kérjük, hogy megszüntetési határozatát még ezen
hogy távol van tőlünk még csak gondolata is annak, közgyűlésben meghozni méltóztassék. H o g y ezen ügy
hogy egyházi felsőbbségíink rendeleteinek ne engedel- tovább ne húzódjék, azon esetben, ha a megszüntetést
meskednénk ; és miután a közös bizottság ülésének fen- kimondani méltóztatik, kérjük a főtiszteletű egyházketebb előadott eredménye már a főtiszteletű egyházke- rületi közgyűlést, hogy a tanárok végkielégítési kérdérületi közgyűlés jegyzőkönyvének 88. pontja alatt köte- sének tisztaba hozatala végett, egy közös bizottság utlességünkké tétetett : kénytelenek vagyunk kimondani, ján, vagy más módon, még ezen közgyűlésből intézkedni
hogy ezen bizottság működése ezen irányban szükség- méltóztassék.
telen volt, a jogakadémia sorsának eldöntése egy lépést
Főtiszteletű egyházkerületi közgyűlés 1 A kecskesem haladt, csak elodáztatott, mi által pénzügyi helyze- méti reform, egyház majd háromszázados múltjára, törtünk még inkább súlyosbodott.
ténetére büszke önérzettel tekint vissza; ezen egyház
Ezek előre bocsájtása után, főtiszteletű egyházke- mindenkor az elsők között volt, midőn felekezeti intézerületi közgyűlés, okulva jelen egyháztanács a multakon, teink érdekében áldozatra szükség volt, és a mint lelfolyó évi augusztus hó i-én tartott gyűlésében határo- kesült, küzdött csak nem régen is a tisztán felekezeti

theologiai intézet megtarthatása mellett, de le is tudott
mondani arról, midőn meggyőződött, hogy annak áthelyezését magasabb felekezeti szempontok igénylik : meg
lehet győződve a főtiszteletű egyházkerületi közgyűlés,
hogy nem különben lelkesülne, sőt küzdene a jogakadémia fentartása mellett is, még anyagi erejének megfeszítése árán is, ha egyrészről látná azt, hogy felekezeti érdekeink ezt tőlünk tovább is követelik, és másrészről nem látná azt, hogy a magas kormány által
kibocsátott szervezeti szabályokban már meg van vetve
a jogakadémiák tengődésének, végelgyengülésének alapja ;
úgy hogy bátran el merjük mondani, hogy a magas
kormány legújabb kibocsátványa már a szervezeti szabályok készítése alkalmával fogalmazva volt, a mi nekünk
— a közművelődési intézetek iránt mindig áldozatkész
egyháznak — több mint 20,000 forint kárt okozott.
Mely alázatos felterjesztésünk után kiváló tisztelettel maradunk, Kecskeméten, 1880. évi aug. i-ső napján
tartott tanácsülésből
Fór dós Lajos, lelkész.
Agt László, főgondnok.

T Á R C A .
Protestáns egyházi itészet.
Alig van mai napság károsabb jelenség a közönynél. A vagyongyűjtés, a megélhetés gondja ma minden.
Igazán a vastag materialismus korát éljük. E rettenetes
zsarnok uralma alatt nyög ma egy-két magasabb röptű
lélek kivételével mindenki. Szellemi élvezet ! E szó ma
a nagy többségre nézve értelem nélküli ábránd, cln'mera.
Megvagyonosodm minden áron ! Ez most a jelszó falun,
városon egyiránt.
Valószínűleg ez az oka aztán azon átalános közönynek, mely magát az egyházi társadalmat is, mint
valamely polyp, karjaiban bilincselve tartja. Ha időnkint
napvilágot lát egy-egy szellemi termék, csak szerencse,
ha a jóhiszemű iró vállalatával meg nem bukik. A mű
bármily közérdekű legyen is, nem érdekel senkit, nem
kell senkinek. Sőt mi több, egyszerűen
agyonhallgatják,
a kritika jigyelmére sem méltatja, hogy ha jó, érdeme
szerint méltatná, ha rosz, egyszerűen elitélné.
A legtalálóbb példák egyike erre Mitrovics barátunk Szónoklattana. E nagyszabású, nagy műgonddal,
éles kritikával s mély élettapasztalással írt műnek széles Magyarországon alig akadt 45, mond negyvenöt
előfizetője, s mi több, az itészet ezt is agyonhallgatta.
Tudtommal legalább csak egyetlen ember sem találkozott a tejjel és mézzel folyó Kanaánban, ki e műhöz
szakértőleg hozzá szólott volna. Ily előzmények után
kérdés, hogy lesz-e kedve fiatal tudósunknak gyakorlati
theologiáját s Íróasztalának más egyéb kincseit napvilágra hozni? Kétlem.
Ott van egy másik ifjabb vállalat, a ,Prot. Pap. 4

E jóravaló gyakorlati vállalatnak, ugy sejtem, sok előfizetője van (legalább magyarországi értelemben), ami
annak a jele, hogy életképes, szükség van reá. És mégis,
legalább tudtommal, a 4. számtól kezdve még csak arra
se méltatta senki, hogy róla valamelyik egyházi lapban
csak egy rövid, sovány birálatos ismertetést közzé tett
volna. Nem lehangoló jelenség-e ez a jóakaratú, áldozatkész szerkesztőkre s ügybuzgó munkatársakra nézve?
Pedig kizárólag a kritika tiszte volna a jóravaló,
tehetséges munkásokat buzdítani, a gyöngébbeket további komoly tanulmányozásra birni s a kontárkodókat elriasztani s ekként a vállalat belbecsének emelésére legalább közvetve segédkezet nyújtani.
De hát a mi egyházi itészetünk hallgat. Alussza
Tabitha mély álmát, hiába siránkoznak körülte Joppénak árvaságra maradt özvegyei. Pedig, ha a kritika
hallgat, kérdem : mi lesz annak elébb-később a következménye ? Minden bizonynyal az, hogy az irodalmi
fegyelem, sőt maga az irodalmi illem, is meglazúl, a hivatottak szerényen félrevonulnak, a tért avatatlan tolakodók foglalják el s lassankint mind ritkábbá lesz az a
komoly, nemes hang, melynek az egyházi irodalmat
jellemezni kellene.
Kérjük tehát, az ügy érdekében kérjük a hivatottakat, ugy a régi gárda kimagasló alakjait, mint fiatal
jeleseinket, hogy bontakozzanak ki immár a közöny, a
tétlenség karjaiból. Működjenek. Ragyogtassák az itészet csillogó fegyverét. Hadd legyen valahára már erős
protestáns egyházi kritikánk, mely érdeme szerint tudja
méltatni a méltányolni való nemes törekvést, merjen
síkra szállani az álirány ellen, s nevezze azt saját igaz
nevén kontárkodó dilettantismusnak. S ekkor a várt
siker el lesz érve.
Igen, méltányoljuk azt, a mi méltánylást érdemel,
legalább a jóigyekezetet; az iró személyét ne sértsük
soha; de kíméletlenül Ítéljük el a téves nézeteket,
absurd fogalmakat s az aesthetika ellen elkövetett merényletet.
Hadd boszankodjék az igényeiben megsértett hiúság, az mitsem árt, az irodalom nyer az által is, mert
legalább a tért avatottak foglalják el.
Borsodi.
Közöltük a fenebbi felszólalást; de nem hagyhatjuk azt szó nélkül, már csak azért sem, mert a felszólaló
vádjai általánosságban levén tartva, minket is érhetnek.
Jaj nekünk szegény magyaroknak, akik annyira
hátra vagyunk maradva, mint akár a hottentották vagy
a zulu kafiferek. Csetevájó, a mezítlábas zulu király
nem bámulhatott jobban azon a frakkon és nadrágon,
amibe a vendégszerető angolok felséges testét belebujtatták, mint ahogy mi megbámuljuk a külföld, különösen a német civilizátiót. A külföldön feltalálunk mindent,
amit csak szemünk-szánk kiván; ide benn nincs semmi
ínyünkre. De hát tulajdonképen nincs is nekünk
semmink, amire büszkék lehetnénk. Hogy irodalmunk

nincs, azt maguk az irók hirdetik; hogy iskoláink ro- | a többi egyházi lapok meg a mi lapunk minden egyes
szak, arról akármelyik tanár kiállítja a bizonyítványt ; számát bírálják meg.
hogy fővárosunk ronda, egy németországi kisvárosnál is
Borsodi ur vádja tehát bennünket nem érhet. Mi
hitványabb, azt olvashatjuk mindennap a fővárosi újsámegtettük mindig és megtesszük ezután is kötelességüngokban ; hogy műveltségünk nincsen, arról akármelyik ma- ket az egyházi itészet terén.
gyar a legnagyobb készséggel tanúskodik. Szóval hátra
A m í g a protestáns theologiai irodalom egy egész
vagyunk mindenben maradva s eszeveszetten, újult erőévi eredménye nem rúg többre 10—15 önálló munkánál:
vel hozzá kell fognunk a német nyelv tanulásához, h o g y
addig nem is tartunk tőle, hogy ama kötelességünket
a német civilizátió megnyíljék előttünk, s kibontakozzunk nem lennénk képesek híven és pontosan teljesíteni, fölebből a mi jelenlegi nyomorúságos állapotunkból.
téve természetesen, hogy munkatársaink, köztük Borsodi
Bizony nem ütődtünk mi meg Borsodi ur azon
úr is, nem vonják meg tőlünk becses támogatásukat.
vádján sem, hogy nincsen egyházi itészetünk.
Hanem hát mi azért nem tartozunk ám azok közé, |
akik a magyarságtól mindent megtagadnak. Gyakran leszidjuk ugyan önmagunkat is, meg másokat is, hogy indolensek vagyunk, nem teszünk annyit, amennyit tehetnénk ;
beszédek
ünnepkör etek és ref. néptanítók
de ezt csak serkentésül, buzdításul tesszük, s bizony eszünk -Egyházi
számára.
Irta
Biky
Károli),
györgyteleki
ref.
lelkész.
ágában sincs behunyni a szemünket, hogy ne lássuk azt,
tanint.
amink van, hogy ne lássunk semmit, amibe nyitott Debrecen. Kiadja r f j . Csáthy Károly, kir. gazd.
könyvárus.
1880.
Ara
1
frt.
8-rét,
179
lap.
szemmel gyönyörködhetünk. Mi tudunk gyönyörködni
nem nagy, de szépen fejlődő irodalmunkban ; iskoláin- i
„Egy parányi helyet kérek e füzetnek a prot.
kat a kor színvonalán állóknak tartjuk ; fővárosunkat az
egyházi beszédirodalom gazdagon beültetett mezején 1
elsőrangú európai városok közé sorozzuk; míveltségi Nem fényleni, ragyogni, de egy üresen hagyott kis tért
viszonyaink felett eszünk ágában sincs kétségbeesni.
betölteni: ez összes igénye e füzetkének. Bármily túlAzt is határozottan tagadjuk, hogy egyházi ité- j tömött legyen is egyh. beszédirodalmunk, de én látszetünk ne volna. Ki se kell mozdulnunk a saját por- tam abban egy kis hézagot, mely nagynevű szónokainktánkról, hogy a prot. egyházi ítészét kiválóbb termékeivel nak talán föl sem tűnt, és e hézagon át ünnepköveteink
megismerkedjünk. Tessék végiglapozni lapunk huszon- s predikálásra kötelezett tanítóink kielégítetlen igényei
három évfolyamát: aki faradságot vesz erre magának, láthatók. Szoboszlay, Baksay, Tompa, Medgyes, Révész
csaknem minden számban találni fog egy-egy nagyobb s több ujabbkori jeleseink kiadott beszédeik — bátran
kritikát, még ha irodalmi rovatunkat figyelmen kivül merem mondani — nem is ünnepkövetek s tanitók száhagyná is, amelyben pedig szintén be vannak mutatva, mára valók ; mi lelkészek is csak mintáknak tekinthethabár csak röviden is, nemcsak a theologiai, de az egész jük azokat, melyekből a szónoklat titkait eltanulhatjuk.®
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magyar irodalom kiválóbb termékei. A protestáns egyházi vagy iskolai ügyekre vonatkozó számbavehető munkák között kevés van, a mihez a mi lapunk hozzá ne
szólt volna.
De persze ahoz, hogy valaki mindezekről közvetlen
meggyőződést szerezzen magának, mint már fenebb is
említők, át kellene néznie lapunknak mind a huszonhárom évfolyamát. Borsodi urnák pedig még ahoz sem
volt türelme, hogy csak egy-két évfolyam tartalomjegyzékét is átfussa. Mert különben nem állítaná, hogy Mitrovics Egyházszónoklattanát agyonhallgattuk. Mutatványt is közöltünk abból, aztán meg ketten ís ismertették magát a jeles munkát. Hogy ez Borsodi ur figyelmét kikerülte, annál nagyobb hiba, mert — ugy látszik
— épen Mitrovics munkájának általa vélt mellőztetése
indította őt fenebbi cikkének megírására.
Hogy pedig a Protestáns Papot szintén agyonhallgatnánk, ezt kereken tagadjuk. Maga Borsodi úr is
felhívta arra egyízben olvasóink figyelmét; mi pedig
csaknem minden eddig megjelent füzetéről jelentést tettünk lapunkban. Azt kívánni sem lehet, hogy minden
egyes füzetét per longum et latum ismertessük. Epen
olyan joggal megkívánhatnék akkor aztán mi is, hogy

Igy szól szerző az előszóban s ezzel indokolja
egyh. beszédeinek sajtó alá adását. Biky ur ugyan nem
első e téren, a mennyiben tudtommal Rác Károly,
Gergely Károlylyal társulva 1869-ben, egy 96 lapra terjedő hasonló célú füzetet már adtak s ezenkívül a mult
évtized elején a sárospataki nyomdából kikerült szintén
ilyen (legátusok számára irt) füzetet is láttam ; de mind
ez, mind Rác K. füzete csak ünnepi követek számára
állíttatott össze, figyelmen kívül hagyva a predikálásra
kötelezett néptanítók igényeit. Ez utóbbiak „kedveért®
a derék Kolmár adott két vastag kötetnyi »Keresztyén
katedrai
tanításokat/
de ez nem „ujabbkori® s aztán
a „nevendék néptanítók® alatt, a kiknek kedvéért a
jó öreg Kolmár írt, ma már mást értünk. Denique
Biky egyházi beszédeinek kiadása jelen körülményeink
közt indokolt; mert néptanítóink kánonilag kötelezvék
bizonyos időkben prédikálni s a legatiók sincsenek
megszüntetve. H o g y ez, az igehirdetés szempontjából
egyátalán nem helyeselhető, arról elfogulatlanul vitatkozni sem lehet; s ha már a mizéria, kényelemszeretet és több más ok ezt a szokást megszüntetni nem engedik: igen helyes az illetők kezébe olyan íorrásokat adni,
melyeket azok minél kevesebb botránkoztatás nélkül
7a

használhassanak. E célt is törekedett Biky ur elérni,
adván rövid, egyszerű nyelvezetű, mélyebbre ható fejtegetéseket, theologiai irányzatokat és elvi kérdéseket
mellőző beszédeket, szóval olyanokat, melyeket — mint
szerző az előszóban mondja —' az illetők minden átdolgozás nélkül bátran használhatnak.
Tartalma e füzetnek 26 e. beszéd (ünnepi 13, úrvacsora utáni 5, közönséges pedig 8), 5, legfeljebb 6
lapnyi terjedelemmel egy-egy. Az egyszerűsége mellett
is szép s érthető nyelven irt beszédek, ha nem ütik is
meg mindenkor a szoros horniletikai szabályokat (p. o.
a 3-dik számú nagypénteki, melyben magán a nagypénteki tárgyon kivűl egy jotta sincs az alapigéből ;
több közönséges beszéd pedig alkalmi beszéd gyanánt
is elmondhatóul van kijelentve stb) ; de e, csupán műértő előtti hiányok mellett is megvan azon becsök, hogy
az illetők bátran használhatják, nem botránkoztatják
sem a népet, sem a papot. Bibliai lokusokkal nincsenek túltömve. Közbe-közbe egy-egy ének ügyesen
van alkalmazva. A csekély ár lehetővé teszi az illetőknek, ezen műben egy oly gyűjtemény megszerzését,
melyet jóidéig, talán teljes életökben használhatnak,
az itt-ott ismeretlen forrásokból és kéziratokból kézről-kézre adogatott csodabogarak helyett.
Szerző nem is újonc az irodalom terén. Két évvel
elébb szépirodalmi apróbb dolgozatait adta ki, „Ifjú korom emlékei* cím alatt. Valószínű, hogy nevével még
ezentúl is gyakrabban fogunk találkozni.
A kiállítás csinos, becsületére válik a kiadónak.
Szentkút i

Károly.

B E L F Ö L D .
A tiszai ág. h. ev. superintendens évi
jelentése.
Az érdekes évi jelentést, nagy terjedelménél fogva
egészben nem közölhetjük ; hanem adjuk abból a fontosabb és közérdekübb fejezeteket.
IV. Alapítványok tétettek és pedig :
I. Egyházak és elemi iskolák
javára:
Kis-Szebenben a német egyház egykori buzgó felügyelője Marschalko Dániel nejével Sarudy Zsuzsannával az
egyháznak végrendeletilegiooo frtot, a lelkész használatara pedig egy 250 frt értékű földet hagyományozott; Sz.Iglón az egyház bold. Trangousz József és Zsuzsanna
8400 frtra rugó hagyatékának élvezetébe lépett, kik
közül az utóbbi a lelkész-özvegyek nyugdíjalapjának
növelésére is 500 frtot h a g y o t t ; Sz.- Várajllyán bold.
Maurer Gusztáv szegény tanulók segélyezésére 100,
bold. Kuncius Sarolta az ev. kórház javára 200, Steller Samu Frigyes az egyház tőkéje szaporítására 1000,
ugyanő az ev. kórház javára 200 frtnyi alapítványt

t e t t ; Hunfalván
bold. Renner Mátyás az egyházat
200, az iskolát szintén 200 frt hagyománynyal; leánya pedig Ivrompecher Júlia az egyházat 300, az iskolát 200
frtnyi alapítványnyal gazdagitá ; Bussócon bold. Scholc
A n n a hajadon az egyháznál 200 frtnyi hagyománynyal
alapitá meg nevét ; Vihornán bold. Galgon Mihály ügyvéd az iskola tőkéjét 100 frttal gyarapitá s ugyanő a
tótfalvi iskoláról is 100 frttal emlékezett meg. Eperjesen
a tótajku egyház elemi iskolájának javára Jelenik Almássy István egy jó erkölcsű és szorgalmas tanulónak
évenként való megjutalmazására 100 frt alapítványt
tett ; Merényben
Márkovics szül. Zimmermann aszszony 100, néhai Károlyi Lajos 200 frttal emelte az
egyház jólétét; Debrecenben, hol özv. Dede Mihályné
az egyházi tőkét 500 frttal szaporitá s még 500 frtot
kilátásba helyezett; S.-Arnótlion a hívek 138 frt 76 kr.
templomi jubileumi tőkét gyűjtöttek, Reök Pál nagykárolyi felügyelő ugyanitt az egyház jólétét 100 frt
kegyadománynyal növelte; Nyíregyházán az elkölthetlen tőke 1408 frttal szaporodott, a jubileumi alaphoz pedig Csengeri Sámuel, Bencs László és Barzó János 100-100,
Farbaky József 60 frttal járultak; Miskolcon a Mádayalap 70 frt 70 kr., az elemi iskolai alap 218 frt 65 kr.,
az egyházi tőke 38 frt 37 kr., a temetői alap 70 frttal
szaporodott, az elemi iskolai alapot pedig Radványi István
egyházfelügyelő 400, Fuhrman .János 200 frt alapítványnyal növelte ; S.-Kazán Polony János a tervbe vett
egyházi tőkét 5 frttal növelte; Lőcsén özv. Koller Lajosné szül. Szünz Rozina asszonyság 11,100 frtra becsülte ingatlan vagyonát, az egyháznak hagyományozta
oly kikötéssel, hogy a haszonélvezet éltök fogytáig a
gyermekeket illeti. Összesen 87,659 frt 48 kr.
2. Felsőbb tanintézetek

részére:

Nyíregyházán
Kacskovics Kollner Teréz néhai
Kollner Illésné szül. Jáger Rozália nevére 200 frtos alapítványt tett a gymnasiumra oly célból, hogy annak kamatja évente két árva jó tanulónak osztassék ki jutalmúl; Miskolcon a százados évforduló alkalmából tőkegyűjtés inditványoztatván, azt Kulcsár Károly egyházgondnok 20, Horváth Sándor és Barzó József tanárok
pedig 10—10 frttal gyarapiták ; Kézsmárkon bold. Fűhrer Gusztáv végrendeletében a lyceumról 1000 frt hagyománynyal emlékezett meg, és még 10,000 frtból
álló tőkének 40,000 frtra való szaporítását rendelvén
el, ennek évi kamataiból 1/5 részt a lyceum számára
örök időkre biztosított, mi 8000 frt tőkének felel m e g ;
Eperjesen a jogi akadémia tőkéjét b. Prónay Dezső 400,
b. Radvánszky Béla 10, Matavovszky János adófelügyelő
3 frt kegyadománynyal szaporitá. Összesen 9654 frt.
V. Segélyezések és adakozások fordultak elő :
a) Egyházak körében :
Kézsmárkon templomépitésre adakozott a serfőzdeegylet 673 frt. 10 kr., az egyházhívek gyűjtöttek 743
frtot, vidékről ajándékoztatott 3 frt 80 kr., Szontagh

szül. Mónyi Zsuzsanna asszonyság, bold. férje Szontagh
Imre volt egyházi gondnok emlékeül adományozott
iooo frtot, néhai Genersich Károly Bécsben hagyományozott 100 frtot, összesen 2519 frt 90 k r t ;
Rókuson
a hívek a lelkészfizetési alaptőke gyarapítására 185 frt
és 21 mérő árpát gyűjtöttek; N.-Szalókon,
hol az ujtátrafüredi fürdőtulajdonos Dr. Szontagh Miklós az egyház javára 20 frtot adományozott;
Vibornán, hol özv.
Galgon Zsuzsanna egy harang szerzésére 320 frtot adott,
a hívek pedig 180 frtot g y ű j t ö t t e k ; Batiszfalván,
hol
Omaszta János egy csillár vételére 57 frtot, Dr. Szontagh Miklós pedig az egyház és iskola javára 10 frtot
ajánlott fel; Sz.-Várallyán,
hol az ottani r. k. plébános
Hradszky József az ev. kórház tőkéjéhez 10 frt kegyadománynyal járult ; Poprádon,
hol egyesek egyházi
célokra 7 frtot gyűjtöttek ; Rozsnyón, hol az árvák tőkéjének alapját özv. Pós Józsefné 5, Melcer Ferencné
3 frt kegyadománynyal vetette m e g ; F.-Sajón, mely
Dobsina városától iskolája számára 5 célszerű padot
nyert; Válykón, mely a G. A. egylettől egy 30 frt
értékű úrvacsorai kelyhet és ostyatartót nyert ajándékul ; Budaméron,
hol Újházi József egyházalapitó az
egyházat 113 frttal segélyezte ; Giralton, hol az egyházi magtár és istállók építéséhez a szükséges épületfát
a pártfogóság ingyen adományozta ; Kapi- Németf alván,
hol a lelkész és a tanitó beltelkét Ghyllány József r.
k. földes úr ingyen kerittette be és Marencsin András
lelkész örökösei az esperesség lelkészei által félszázados
működése emlékére ajándékozott ezüst serleget az egyháznak adták ; Laposon, hol b. Baszek Frigyes felügyelő az egyházat 74 frttal segélyezte ;
Uj-Klenócon,
hol a község a lelkészt 40, a tanitót 10 frt kegyadomanyban részesítés Miskolcon, hol az egyház ujabban
a következő kegyadományokban részesült, u. m. külföldről 805 frt 19 kr., az osztrák tartományokból 188 frt
15 kr., hazai takarékpénztáraktól 30 frt, erdélyi egyházkerülettől 46 frt 15 kr., bányaitól 385 frt 50 kr., dunáninnenitől 173 frt 95 kr., dunántúlitól 192 frt 41 kr.,
tiszaitól 344 frt 31 kr., összesen 2165 frt 72 krban,
14 könyvárus és kiadó pedig 94 frt 76 kr. értékű könyvet küldött az elemi tanitói szakkönyvtár részére ; S.Kazán, hol b. Radvánszky Béla felügyelő az egyházi
építkezéshez 35 frttal és nagyobb mennyiségű tégla- és
faanyagokkal járult s ezenkívül a lelkésznek az esperességi gyűlésre tett úti költségét is fedezte;
Tokajban,
hol az elhamvadt egyházi épületek helyreállítására Ő
cs. és k. Felsége 200, a temetkezési egylet 100, a városi
lakosok 99 frt 80 kr., a miskolci egyház 40 frt, a nyíregyházi 37 frt 30 kr., a tokaji takarékpénztár 25 frt, a
lipcsei G. A.-egylet 23 frt 60 kr., a tótkomlósi egyház 22 frt 65 kr., pozsonyi 20 frt, bazini 16 frt 50 kr.,
kézsmárki 15, rozsnyói 15, orosházi 12, eperjesi 10, sz.györgyi 10, breznóbányai 8, nagybányai 6, tállyai
6 frt 60 kr., monori 5, besztercebányai 5, hodrusi 4 frt
40 kr., selmeci 2 frt 50 kr., bártfai 2, gálosi 2, váradi
2, aranyosmaróthi 2, l.-sz.-miklósi 2, hibbei 2, ke-

mencei I frt 12 kr., s.-amóthi 1 frt, Szentiványi I frt,
Lichtenstein József esp. felügyelő 10, Sponer Tivadar
10, érmihályfalvi dohánybeváltó hivatal 9 frt 68 kr.,
Geduly Lajos superintendens 2, Ritter Károly 1 frt
Összesen 711 frt 15 kr. segélyt n y ú j t o t t ; a tűzkárvallott lelkész pedig Nyíregyházáról 33 frt 30 kr., Miskolcról
23 frt 90 kr., Tállyárólő frt 25 kr., N.-Banyáról 6 frt 7
kr. ; N.-Váradról 11 frt 40 kr., Eperjesről 10, Kézsmárkról 12 frt 90 kr., Rozsnyóról 10, Kalchbrenner Károly
főesperestől 3, F a b r y János alesperestől 3, Lőcséről 6
frt 40 kr., Weber Samu lelkésztől 1 frt, Justh Samu lelkésztől 2 frt, összesen 129 frt 22 kr. kegyadományban
részesült; Tállyán, hol Dorosnyák Károly az oltári edények és gyertyatartók kijavítására 10 frtot adományozott, a lelkészt neje halála alkalmából Bercs Vilmos őrnagy 10 frt, Sóhalmy György egy köböl búza és egy
szekér fával segélyezé; Nayy-Károlyban,
hol Csipkés
András a temetőhöz egy darab föld vételére 50 frtot, a
lelkész pedig Boross János az egyházi pénztárnak 30
frtot adományozott; Sajó-Arnóthon, hol egyes hívek a
harang-alaphoz 12, a folyó pénztár gyarapításához 54 frt
90 krral járultak; Budaméron} hol az egyháztagok orgonajavításra 25 frtot gyűjtöttek ; Mer enyhen, hol az
esperességi gyűlés alkalmával a szomolnoki egyház javára Veiszerl Gáspár 50 frtot ajánlott fel, Soós J. Vilmos
e"p. felügyelő pedig a krompachi tanitó fizetésének javítása céljából a Philippi-alapítványt 50 frttal szaporitá ;
Szomolnokon, hol a gyülekezet tagjai az egyházi tőke
nevelésére 42 frt 65 krt áldoztak ; Gölnicbányán,
hol
Gratz Mór főesperes a „Nach der Schicht* című lapja
125 frtnyi tiszta jövedelméből téli ruhaval 18 szegény
tanulót látott el s 3 egyházat 5 — 5 frtnyi segélyben
részesített. Összesen 7265 frt 53 kr.
(Vége következik.)

Örömünnep és egyházmegyei közgyűlés a
felső-zempléni e.-megyében.
A felső-zempléni ref. egyházmegye életében ritka
örömnap volt f. évi augusztus hó 24-ike, és pedig anynyival inkább, mivel a sors, amely különben oly szűkmarkúan szokta osztogatni az örömeket, azon a napon
kétszeres osztályrészt juttatott az e. megye számára.
Szabadjon e nap kettős örömét nyilvánosságra
hoznom, mielőtt az ugyanazon napon tartott e. megyei
közgyűlés némely mozzanatairól szólanék.
Az említett napon ültük meg Laky András esperes
úr 25 évi esperesi jubileumát.
Az egyszerű, de lélekemelő ünnepély a gyűlési
tanácskozást megelőzőleg a tanitói énekkar által „Isten
a magas égben* című darabnak alkalmi szöveggel
való elzengésével vette kezdetét, azután az egyházmegye nevében alulirt főjegyző üdvözölte jubilánst, mint
elvhű és apostoli szelidségü kormányférfiut, bizalmat szavazva irányában jövőre is, s üdvözlete végszavainál egy
72*

ezüst serleget nyújtott át az ünnepeltnek e nap emlékeül
ily körirattal: „N. t. Laky András felső-zempléni ev.
ref. e. megyei esperes úrnak, 25 éves esperessége emlékeül ajánlja egyházmegyéje. 1880. 4 Majd a megyei
tanitói testület nevében Tóth Lajos málcai tanitó szólott
s az abarai tanítókor részéről egy bársonykötésíi, ezüstös
díszbibliával tisztelte meg ünnepeltet, melynek első lapján
aranynyomatban olvasható : »N. t. Laky András úrnak,
25 éves esperessége emlékeid, az abarai korbeli tanítók.®
Mindkét üdvözletre meghatottan válaszolt az ünnepelt esperes úr.
Ezek után ismét megszólalt az ének s jubiláns ezen
kedves darabjával: „Messze a kéklő távolban*, az ünnepély be lett rekesztve.
Másik örömünk az volt, hogy feltaláltuk azt, akit
egyházmegyénkre nézve elveszettnek hittünk.
Midőn Bernáth Elemér urat ezelőtt egy évvel
egyházmegyénk kormanyférfiai sorából kilépni láttuk,
a veszteség nehéz érzetével tekintettünk utána, mint
akit többé magunkénak nem nevezhetünk; most azonban, midőn a bizalom hajónk kormanyara vezette ót
vissza, a legbensőbb örömmel öleljük kebleinkre mint
oly férfiút, akinek jellemtisztasaga és prot. elvluisége
kezeskedik amellett, hogy hajónk aranyevezőjét minden
aggodalom nélkül adhatjuk at férfias kezeibe.
Valóban a felső-zempléni ev. ref. egyházmegye
nemes büszkeséggel gondol reá, hogy segédgondnokául
Bernath Elemér kir. ítélőtáblái biró urat nyerhette meg.
Székfoglaló beszédében a vallas és tanügy, mint
a protestantismus két fő ágáról szólott, mindnyájunk
lelki élvezetére, szép avatottsaggal és ismeretbőséggel.
Egyházmegyénk e kettős örömének színhelye a
bodzásujlaki ref. egyház volt, ahol Laky András esperes és Bernáth Elemér segédgondnok urak elnöklete
alatt, az ünnepély után közgyűlésünk tartatott meg.
Nagy érdeklődéssel kíséri közönségünk az egykori
takarékmagtarból alakult e. megyei papi s tanitói Özvegy-árva-gyámintézet ügyét.
Az 1857—58* évben alakult e. megyénkben, lelkészi- s részben tanitói tagsági dijak befizetésével egy
önsegélyző takarékmagtar. Ennek célja volt 1000 köböl
gabona-alappal a lelkészi- s tanitói özvegyek és árvák
segélyezése. Az alap mar fel is emelkedett ezer köblön
jóval felül; ekkor azonban bekövetkezett az országos
tönk korszaka, s a mi takarékmagtárunk is hanyatlásnak
indult, amennyiben több kölcsöne bevehetetlenné valt.
Hogy azonban ami még menthető, megmentessék, közelhatarozással csupán 200 métermázsa gabona természetben való meghagyasa, a többi készlet értékesítése, s a
kint levő követeléseknek szintén pénzértékre atváltoztatasa vétetett célba. Ily módon, a kétes követelések levonásaval, mintegy 6000 forint alap mutatkoznék jelenleg ; de ez összeg kint lévén, épen most kerül behajtas
ala. E nehéz feladat megoldasa Stépan Gáborra, a gyamintézeti valasztmany ügybuzgó elnökére van bízva. A
jelenlegi alapszabályok értelmében a behajtott követelé-

sek takarékpénztárilag lesznek kezelendők, s a kamatok
"l3 része fogja képezni a szétosztandó segélyösszeget.
Egyházkerületünknek azon régibb határozata , melyszerint a tanitói testület is jogosítva van az egyházmegyei
gyűléseken két. tag által magat képviseltetni, körünkben
életbelépett, amennyiben a tanitói testület legközelebb,
augusztus 17-én Sátoraljaújhelyben tartott egyetemes értekezlete alkalmával képviselőit, Tóth Lajos málcai cs
Pányoky Dániel k.-toronyai tanítók személyében megválasztotta, akik is ez értekezleti jegyzőkönyv alapján igazoltattak.
Néhány tanitói állomás megüresedése alkalmából
a tanitói dijlevelek rendezése is munkálatba vétetett,
amennyiben azon régibb határozat alapján, hogy amely
egyház 300 frtos dijlevelet felmutatni nem képes, tanítót
nem nyerhet, s iskolája vagy az államnak adatik át,
vagy a körülmények szerint, valamely szomszéd iskolához
csatoltatik, — a tanítót igénylő n.-ráskai egyház kérelmével elutasittatott, illetőleg felszólittatott, hogy alkalmazkodjék az említett hatarozathoz.
A tanitói részletes értekezletek végleges megszüntetése iránt február havi gyűlésünk alkalmával némelyek
altal tett indítványnak, dacára annak, hogy ez indítvány
ellensúlyozva és megdöntve lőn, azon hátrányos utókövetkezménye meglátszik, miszerint a három tanitói kör
közül kettő egész éven at nem tartott értekezletet.
H o g y a tanitói értekezletek úgy magára a tanügyre,
rnint a tanitói testület szellemi és társadalmi életére jótékony hatással vannak, ez kétségbevonhatlan igazság,
ugyanazért azoknak nem útját állani, hanem rendszeres
megtartásuk érdekében minden lehetőt el kell követni.
A közebéd kedélyes társalgás és pohárköszöntések
között folyt le.
Az esperes úrnak emlékül nyújtott serleg a barátság oltáránál fel lett szentelve, és pedig elsőben is maga
az ünnepelt esperes úr által, amidőn a királyért emelte
azt. De fölemelte a serleget a többi közt Bálint József
e. k. főjegyző ur is, Kun Bertalan superintendens úrért
nevenapja alkalmából, mely szívélyes üdvözlet közkívánatra, táviratilag hozatott tudomására superintendens
úrnak.
Kedvesen meglepő volt mindnyájunkra, különösen
ünnepelt esperes úrra nézve, midőn az ebéd folyama
alatt a ladmóci egyház követe előlépett, és néhány üdvözlő szó kíséretében egy szép tajtékpipat nyújtott at
esperes úrnak, mint a ladmóci egyház lelkészének e nap
emlékeül.
Böszörményi
Károly,
e. m. főjegyző.

Orgonaszentelési ünnepély Visken.
Máramarosmegyében nincs parja a viski népnek.
Szorgalmas, munkás, becsületes és értelmes kicsinye
nagyja. A református ekklésia áll legnagyobb virágzásban.
Augusztus 25-ike hiaba esett munka-napra, szerdára. Már ekkor félretette mindenki szerszámát és sie-

tett a templomba. Kettős ünnep volt: orgonaszentelés és den az orgona és templom történetét; ez utóbbinál fel.
Kossuth Lajos nevenapja. Ezt az egész város, amazt kü- említette, hogy 1622-ben II. Rákócy György itt tartott
országgyűlést s hogy 1717-ben, a tatárjárás alkalmával,
lönösen a ref. vallásúak ünnepelték. Jól esett különben
együtt látni már a templomban reformátust, róm. és a város népe, a templom erős kőkerítése mögé vonúlt
és innen védte magát és vagyonát.
gör. katholikust egymás mellett.
Az orgona mellett való lelkes, buzgó énekléssel
Az ünnepély rendje mar a nyomtatott meghívókon
így volt kitűzve : i. A délelőtti órákban alkalmi isteni- be volt fejezve az istenitisztelet; de az ének elhangzasa
tisztelet. 2. Társas ebéd. 3. A délutáni órákban népünnep. után, már nem a kathedrában, hanem az orgona karza4. Este a városház termében táncvigalom. Mindez azon tán megszólalt Székelyhidy József, a város főjegyzője és
módon folyt le, a legnagyobb rendben és a legigazibb igen értelmesen olvasott fel egy rövidke alkalmi emlékkölteményt.
ünnepeléssel.
A nép azután kezdett oszolni kifelé, elarasztva
Már 24-én megjött a tiszántúli superintendentia
minden irányban a tágas utcákat. Belül az egyházi ének
püspökének Révész Bálintnak levele Debrecenből, melyben tudatja, hogy beteges állapota miatt — mély sajná- elhangzása után rákezdték még a benmaradottak a Hymlatára — nem jöhet s nem lehet jelen az ünnepélyen. nust s csak ugy zengett-bongott a templom tágas öble
Megjött az egyházmegye segédgondnokától Várady Gá- a hazafias szép énektől.
A cintermen kivűl érve összeálltak a város legelőbortól is egy szép levél, melyben elmondva, hogy körülményei ezúttal nem engedik meg eljövetelét, így kelőbb polgárai s megkérvén a köztök levő sárospataki
végzi sorait : „Adja a Mindenható, hogy az a szép or- tanár földijöket Krüzselyi Bálintot, hogy érzelmeiket tolmácsolná, elindultak tiszteletet tenni a város derék, értelgona, mely nagy hazánkfia Kossuth Lajos névünnepén
fog először megzendülni s a szent szolgálatnak ünnepé- mes főjegyzőjének.
lyességgel atadatni, századokon át zenghesse az Urnák
A tömeg mindig nagyobb és nagyobbra nőve a
dicsőségét és lehessen és legyen a nemes és szent egy- Szózatot és a Kossuth Lajos nótáját énekelve é r t e i Széház minden híve, a fölvirágzandó varos minden lakója, kelyhidy lakásához a piacra, a csinos városház elé. A megsok századon át részese annak a boldogságnak, melyet tisztelt jólesóleg volt meglepetve polgartarsainak ily szép
egy szellemi és anyagi jólétben gazdag, hagy és sza- ragaszkodása által s kiállvan a lépcsője előtt lecsüngő
bad haza polgárai éreznek. Isten aldása legyen az egy- nagy nemzeti zászló alá, elérzékenyedve köszönte a
házon, a városon, önökön mindnyájokon, megyénken és megemlékezést és igérte, hogy ő varosa és népe érdeédes magyar hazánkon!*
kéért ezentúl is önzéstelenül megtesz mindent. Végül
A délutáni vonaton megjöttek: Doktor János nagyszől- éltette Kossuth Lajost, a legnagyobb élő magyart.
Az ebédelők a városház nagytermét egészen belősi lelkész és esperes, Bikky Ferenc huszti-, Szabó Miklós
tekeházi-és Szabó József hosszumezei ref. lelkészek csalad- I töltötték. 80 teríték volt a gyönyörűen fellobogózott,
jaikkal. Jött vendég Husztról, Bustyaházáról, Urmező- felkoszorúzott és felzöldgalyazott teremben. Középen, az
ról, Técsőről, Tekehazáról, Gődényházáról s több más asztalfőnél Kossuth nagy olajfestésü képe állt illatozó
helyről is ; sőt a nép nagy örömére megjött az ünnep- virágok közt. A zene harsogott, a nép hullámzott, mint
nap délutánján, barátjával. Pogány Ödön szolgabíróval a felbolygatott méhkas.
Komjáthy Béla országgyűlési képviselő is.
A z első toaszt Kossuthért mondatott szűnni nem
Az istenitisztelet 25-én d. e. 10 óra tájban kezdő- akaró éljenzések közt ; azutan poharat emeltek Révész Bádött. A tágas templom zsúfolásig megtelt, ugy hogy lint püspökért, Doktor János esperesért, Varady Gábor sekülön széksorokat is alkalmaztak a templom piacán. A
gédgondnokért több ízben is. Megható az, ahogy Vápapi székben Doktor esperes, Bikky és Ladányi Fal lelradyhoz ragaszkodik itt a közönség; a kellemetlensékészek ültek. Minden szem a szép góth stilű, aranyos orgekért, melyek ujab időben a protestantismus ez oszgonán függött. A szépen kivitt mű 12 változatú és lopférfiat érték, egyenesen és elkeseredve azokat vadolja
2000 frtjaba került a kegyes híveknek. Meg is építette
a nép, akik jelenleg a kormányon vannak.
azt Ország Sándor ugy, hogy méltó dicsekedése lehet
A felköszöntők elaradását úgy korlatozta némileg
mindenkorra.
az esperes, h o g y maga tevén le az első forintot, kijeA templomban először énekeltek orgona nélkül; lentette, mikép ezután a ki beszélni akar, előbb fizessen
az orgona pár percig tartó praeludiumai után Bikky F . az uj orgona jávára 1 frtot s csak azután fog meghallmondott szép alkalmi imát, erre zendült meg egész telgattatni. így be ís gyűlt vagy 20 frt.
jességében az orgona a templom keleti hajójában, hol
Négy óra tájban, mikor az ebéd véget ért, felkeerős karzaton, virágkoszorúk közt áll s hol a templom
rekedett az egész hangos kompánia és zeneszóval vonult
falai is ízléssel vannak újra festve. Bikkyt, az esperes az iskolakert árnyas gyümölcsfái alatt folyó népmulatváltotta fel, jól átgondolt alkalmi egyházi beszédet tart- sághoz. Itt már egy másik zene mellett ugyancsak rakván, erről a themáról : Milyennek kell lenni egy keresz- ták a friss magyar táncokat a zöld pázsiton. A szép
tyén templomnak külsőleg és belsőleg ?
lányok és nyalka menyecskék addig illegtek-billegtek
Ezután Ladányi, a helybeli lelkész adta elő rövikipirult arccal és villogó fényes szemekkel, míg elragadt

a tánckedv az uri népre is és tartott a mulatság sötét
estig. Este a közönség szine-java belépti dij mellett a
városház nagytermébe gyűlt; a termet mar ekkorra a
derék Horváth György útmester ügyessége virágos kertté
alakította. Lett itt aztán olyan bál, olyan vidám mulatozás, amilyet se leirni, sem másutt látni nem lehet.
Mikor a f. hó 26-ikí fényes nap felpirkadott: akkor
a nép egymást szépen üdvözölve munkára széledt. Gyönyörűség volt végig menni a tágas mezőkön s. látni a
munkában is sürgő-forgó magyar népet s hallani az elmúlt nap viszhangjaként szálló jóízű nótákat.
így folyt le Kossuth Lajos nevénapján a viski ref.
egyház orgonaszentelése s bizony jól volt, szépen volt;
élni is fog emlékezete nagy sokáig.
Vislci.

I R O D A L O M .
Oktatás a gyümölcs- és eperfatenyésztésben. Útmutatásul a nép és népoktatási intézetek számára. A
cs. kir. földművelés- és bányaügyi magas minisztérium által 1855. jutalmazott pályamunka. Irta Göncy Pál, miniszt. tanácsos s a magy. tud. akad. 1. tagja. Második,
bővített kiadás. Budapest, Franklin-társulat. 1S81. 8-rét,
96 lap. Ára 30 kr. — A népiskolai törvény a fatenyésztés tanításat kötelezőleg elrendelvén, e célból egy
alkalmas kézikönyv a tanitók számára nélkülözhetlenné
valt. Goncy fencimzett munkája a legkitűnőbb kézikönyv,
amit csak e nemben ajánlhatunk. Hogy nagy szakismerettel van írva, azt mondanunk sem kell. Göncy nemcsak
mint természettudós, de mint gyakorlati gazda is ritkítja
párját. Nagyon természetes tehát, hogy a saját szakjába
vágó munkában a tudomány szempontjából kifogásolható
hiba nem csúszhatott be. Mint minden ismeretnek, úgy
a fatenyésztésnek is vannak ugyan vitás problémái, melyekre nézve Göncy nézeteit egyik-másik szakember
talán nem teszi magáéivá ; de azért senki sem fogja bizonyára kétségbe vonni Göncy jártasságát az általa feldolgozott anyagban. Ami azonban mint kézikönyvnek
különösen előnyére szolgál Göncy munkájának, az a
népies, értelmes előadás. Minden során meglátszik, hogy
szerzője a tanitás mesterségében alapos jártassággal bir.
Nemcsak ismeri a maga tárgyát, de másokkal is meg
tudja azt ismertetni. Mindezeknél fogva csak kötelességünket teljesítjük, midőn az előttünk fekvő munkát a
tanítók figyelmébe a legmelegebben ajánljuk.
A „Vasárnap® című néplap első füzete megjelent.
Szerkesztője Celder Marton, főmunkatársai Könyves Tóth
Kálmán és L á n g Adolf. Az i-ső, egy ívre terjedő füzet
több ügyesen írt cikkecskét tartalmaz. A legtisztább
szivvel kívánjuk, hogy a derék vállalatnak minél fényesebb sikere legyen. Persze ez a lelkész és a tanitó uraktól függ. Az ő hivatásuk a Vasárnapot híveik közt terjeszteni és" megkedveltetni. Bizony ideje volna már egyszer, hogy egy protestáns szellemben szerkesztett népies
vallalat nálunk is gyökeret verjen. Égető szükség van

erre, nemcsak egyházunk érdekében, de azért is, hogy
a ponyvairodalom erkölcs- és ízlésrontó termékei leszoríttassanak a piacról. A „Vasárnap® előfizetési ára egy
évre 2 frt. Egyes szám ára 4 kr. Az előfizetési pénzek
a lelkész és tanitó urak által küldendők be.
Magyarország címertára című munkára hirdet előfizetést Altenburger Gusztáv címer-búvár és Rumbold
Bernát címer-festő. Ezen érdekesnek ígérkező munka Magyarország és társországainak országos, összes megyei és
városi címereit és a nevezetesebb községek pecséteit a megfelelő szövegmagyarázattal foglalná magában. A beküldött
mutatvány-képek, bár nem valami díszesen, de legalább
címertanilag szabatosan az u. n. »vak színezéssel® vannak kiállítva. A munka megbízhatóságáról kezeskedik
br. Nyáry Albert neve, ki a címereket kinyomatásuk
előtt át fogia nézni. E vállalat 3 főrészből álland, s 15
darab, tíz-tíz táblát tartalmazó füzetben jelenik meg. E g y
füzet ára 2 frt, az egész munka előfizetési ára 25 frt.
Az előfizetési pénzek Rumbold úrnak címezve, Budapestre, múzeum-körút 29. sz. alá küldendők.
Aigner L a j o s kiadásában megjelent: Világtörténet
iskolai és házi használatra. A miniszteri tanterv alapján
irta Fűhrer Ignác, gyakorló isk. tanitó és kép. tanár.
8-rét, 116 lap. Ára 40 kr.
Az „Evangyéliomi Lelkészi Tár® 9. 10., kettős
füzete megjelent. Tizenhárom beszédet tartalmaz, a következő szerzőktől: Némethi Lajos, Nagy Lajos, Szekeres Mihály, Szabó József, Molnár Sámuel, Dombi Lajos, Tomka Karoly, Lukács Ödön, Gulyás Lajos, Szilády
János és Celder Márton.
Megjelent és hozzánk bekiildetett a magyar reformált egyház egyetemes tanügyi bizottsága 1880. jul.
1 — 9. napjain Budapesten tartott értekezletének jegyzőkönyve. Kiadta Tóth Sámuel, értekezleti egyik jegyző.
Debrecen. Nyom. a város könyvnyomdájában. 8-rét.
62 lap.

K Ü
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* Személyi hirek. Horváth János békéscsabai ev.
gymnásiumi igazgató az egyháztanács aug. 26-án.tartott
ülésén lemondott hivataláról. Az egyháztanács azonban
további 3 évre ismét egyhangúlag megválasztotta Horváth urat igazgatónak, ki e megtiszteltetést el is fogadta. — Szepesváraljai ev. tanítóvá m. hó 22-én Klenner Sámuel svedléri tanítót választották meg. — A
Nyíregyházán 22 tagból alakúit új dalegylet
Takács
Gyula ref. segédlelkészt választotta elnökévé. — A losonci ev. egyház köztiszteletben álló lelkésze, Holles
Danó úr megelégelvén 4 évi sanyarúságos küzdelmét,
Dobrocs községbe lett egyhangú megválasztatása folytán
leköszönt losonci papságáról, s az ottani egyház, akarva
nem akarva, elfogadta lemondását, mely leginkább annak tulajdonítható, hogy a hívek nem feleltek meg

kötelezettségeiknek, mi a lelkész helyzetét igen kellemetlenné tette. Az egyházi illetékeket oly hanyagul fizették, hogy a hátralékok behajtása úgyszólván mindennapi teendőjét képezte a szolgabírói s a polgármesteri
hivataloknak. — Miklós József inaktelki ref. lelkész páncélcsehi lelkészszé választatott. — Dunapatajon a ref.
egyház rektorává Olasz Lajos bogyiszlói tanitó választatott meg, a már helyettesként ottműködő Márton
István ellenében, mely utóbbinak bizonyos alaki hiányok
miatt kellő időben pályáznia nem lehetett. E választás
ellen a választók többször kérvényezéssel éltek ; de mivel a jog nem volt a részökön, hiába. Augusztus 31-kén
tehát, midőn híre járt, hogy az uj tanitó megérkezik,
— mint az Egyetért.-hek írják — egy nagy csapat
asszony és gyermek a lelkész lakása és az iskola előtt
fenyegető állást foglalt, hogy az uj tanítót megakadályozza hivatalának elfoglalásában. H o g y mi lett a zavargás vége, arról az említett lap még tudósítást nem
kapott.
* A d r á v a p a l k o n y a i ref. egyház uj orgonáját aug.
22-kén szentelték fel. Az ünnepély lefolyásáról jövő
számunkban bővebb tudósítást fogunk közölni.
* Az apró mizériákat, ugy latszik, Vigil nem hiába
emlegeti lapunkban. A felsőbaranyai lelkészi értekezletek elnökei, mint minket értesítenek, a legközelebbi gyűlések tárgyaiéi az „Apró mizériákban* megírtakat tűzték ki. Hogy annál több anyaguk legyen a beszélgetésre és vitatkozásra, lehetőleg sietni fogunk Vigil cikksorozatának közlésével. Hanem azután a beszédet tettek
is kövessék. Ha a lelkész urak érzik egyházi életünk
nyomorúságait, ha Vigil barátságos símogatására lelkiismeretük immár megmozdúlt: ne hagyják lelkökön száradni ama vádakat, melyek első sorban ő reájok nehezednek.
A nyelvújítás. E g y öreg barátunktól, az egyházi
irodalom egyik régi jelesétől, kinek egészséges humorát
és józan Ítéletét az idő, a kor sem képes elpusztítani, a
napokban levelet kaptunk, melyben kétségbeesve, de
valószínűleg csak amúgy mókából esve kétségbe, panaszkodik nekünk, hogy lassankint azon veszi magát észre,
hogy tősgyökeres magyar ember létére nem fog tudni
magyarúl; mert hiszen már a tiszáninneni kálvinyistákba
is beleütött a nyelvjavítás (?) mániája. A nevezett egyházkerület ugyanis, amint azt jegyzőkönyveiben olvashatni,
megmagyarositotta a nevét tiszáninnen valóra. Ebből
aztán az következik, hogy dunántúli helyett dunántúl
valót, rendkívüli helyett rendkívül valót, tulipiros helyett
túl való pirost stb. kell mondanunk. Öreg barátunk ijedelme azonban nagyobb magánál a veszedelemnél. írjon
és beszéljen csak ő úgy, mint eddig azon a jóízű, zamatos nyelven : bizony meg fogják őt érteni a tiszáninneniek is, meg a dunántúliak is. Szólítsa csak meg
őket ugy, h o g y : halljátok-e tiszáninnen valók,
rendkívül
való, amit cselekesztek : százat teszünk egy ellen, hogy
ők íognak tiltakozni ez ellen a barbár beszéd ellen s ők
helyezik vissza a tiszámwnewz superintendentiát régi jogaiba.

* Uj egylet. A fővárosban, mint a hivatalos lap
szept. i-sején megjelent számában olvassuk, „zsoltár-egylet" alakult, melynek alapszabályai a bemutatási záradékkal elláttattak. Igen sajnáljuk, hogy olvasóinknak nem
szolgálhatunk felvilágosítással arra nézve, hogy ezen
egyletet kik és mi célból alapították ?
* Az unitáriusok egyházi főtanácsi gyűlése, mint
a P. N.-nak írják, aug. 29-kén vette kezdetét Kolozsvárit. A gyűlés legérdekesebb tárgya Ferenc József
püspök évi jelentése volt, melyből kiemeljük a következőket : A népesedési mozgalmat feltüntető kimutatas
szerint az előző évhez képest szülöttekben gyarapodas
126, konfirmaltakban gyarapodás 42, házasodásban való
gyarapodás 88 pár. Unit. vallásra lépett 1879-ben 181
egyén, unit. vallásról más vallásra tért 27 egyén. Az
uj egyházakra vonatkozó adatok szintén érdekesek. CsapóRadnóthon leányegyház alakult a dicsőszentm.utoni
anyaegyházhoz csatlakozva. A korábban megalakult hódmezővásárhelyi leányegyházban pünköst napján tartatott
az első unit. istenitisztelet úrvacsoraosztással. A budapesti fiókegyházban máj. 30-án tartottak istenitiszteletet
szintén úrvacsoraosztással. Püspök ur különösen ajánlja
az egyház tagjainak figyelmébe a budapesti egyháztanács
azon törekvését, hogy egy imaházat építtessen s papságot alapíthasson. A püspöki jelentés felolvasása után a
közgyűlés testületileg a templomba vonult, hol Ürmösi
Kálmán simenfalví lelkész tartott emelkedett szellemű
szép beszédet.
* Gyászhírek. Fülöpszálláson a napokban temették el nándsi Szabó Károlyt, a dunamelléki ref. egyházkerület egyházi tanácsbiráját, Pestmegye legöregebb
táblabiráinak egyikét. A boldogult 1832-ben ceglédi
lelkészszé választatott, s ottani lelkészkedése sok nevezetes eseménynyel függ egybe. Az ő lelkipásztorkodása
idejében, 1834- űrnapján égett le a ceglédi ref. templom, s ő emelte ki azt poraiból. A következő év májusában Hild építész már megkezdte a ceglédi monumentális uj templom építését, s ez alkalommal Szabó
megírván »a ceglédi h. h. egyház régibb s ujabb történeteit", a?t a Prot. Egyh. és Isk. L a p 1845-diki
folyamában közzé is tette. A boldogult később, legutóbbi
szabadságharcunk következtében elvesztette lelkészi állásat és huzamos ideig várfogságban volt. — Kiss Györyy,
Debrecen városa képviselő-testületének s a debreceni
ref. egyház presbyteriumának tagja, 81 éves korában
elhunyt.
* Szerkesztői mondanivalók. Sz. P. Védekezését
nem közölhetjük, annyival kevésbé, mert az egyházmegyei- és egyházkerületi ítéletben felhozott legfőbb vádat,
hogy t. i. az a bizonyos ezer frt. a választást megelőzőleg igértetett oda az illető egyháznak, ön maga is
beismeri. H o g y az ügy, lapunkban kissé talán élesen
volt kiszínezve, ez a dolog lényegén mitsem változtat.
A mi tanácsunk az, hogy nyugodjék meg ön azon ítéletben, melyről, mint két nagytekintélyű egyházi testület ítéletéről, föl kell tennünk, hogy kellő megfontoláson alapul. Ilyen két testületnek amúgy könnyedén
szeme közé vágni, hogy ítéletében részrehajló volt, nem
engedhetjük meg, legkevésbé önnek, mint közvetlenül
érdeklett félnek. — Z. I. Ezennel tudomásul vesszük,
hogy önnek az a két beszéd nem tetszett — aztán punctum. Megesnék bele, ha a nemtetszésnek effajta nyilatkozatait még közolnők is. Akkor vagy mi szöknénk
meg a lapszerkesztéstől, vagy a közönség hagyna bennüiv
ket a faképnél. — A tolna-baranyai ev. egyházmegye közgyűléséről szóló tudósítás végét jövő számunkban közöljük.

Van szerencsém a nt. lelkész és t. tanitó uraknak tudomására juttatni, hogy a dunamelléki ref.
— melyek eddig megjelentek, — ezentúl nálam lesznek kap-

egyházkerület összes kiadványai,
hatók ; névszerint:

A) JNTérpiskola.! könyvek.
Papp Károly.
Bocsor Lajos.
Papp Károly.
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Bibliai történetek az ó- és ujtestamentomból és rövid bibliaismertetés. Kötve 20 kr.
Egyháztörténelem a népiskolák IV. osztálya számára Kötve 20 kr.
Vezérkönyv a bibliai történethez, néptanítók számára. 60 kr.

B) Gymnasiumi könyvek.
Bocsor Lajos.
Bocsor Lajos.
Kiss Kálmán.
Laky Dániel.

Biblia-ismertetés a szt. föld rajzával. A gymn. I. és II. osztálya számára. Kötve 60 kr.
Egyháztörténelem, a gymn. IV. oszt. számára. Kötve 60 kr.
A bibliai könyvek története és szimbolika. Kézikönyv a gymn. VI. oszt. számára. Kötve 80 kr.
Vallástörténet a gymn. V. oszt. számára 80 kr.
Ezenkívül főraktára van nálam a sárospataki s egyéb iskolakönyveknek, nemkülönben a

prot. egyházi irodalomnak.
Minthogy én kizárólag a protestáns egyházi és iskolai irodalom fejlesztését tűztem
ki feladatul, tehát szabadjon a t. lelkész és tanitó urakat felkérnem, hogy könyvszükségleteiket üzletem által szíveskedjenek beszerezni.

Kókai

Lajos

könyvárus, Budapesten, IV. ker., Károlyutca I. sz.

Rendkiviili

árleszállítás.

Lukács Ödön: Egyházi beszédek templomi és temetési használatra,
280, nagy 8-rétü lapot tartalmazó és az illető körökben általánosan elösmerést nyert müvét
1 frt 8 0 kr. bolti

Helyett csak 9 0 krért szállítom.

E g y frtnak póstautalványilagos beküldésére a könyvet bérmentve küldöm.
S.-A.-Ujhely (Zemplénin.) 1880. augusztus havában.
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L ö v y

A d o l f

könyvkereskedése.

2 ? á u l 3 r á L Z S L t
a fejérgyarmati

ref. egyház

segédlelkész-tanitói

állomására.

F i z e t é s : 400 o. é. frt. évnegyedes részletekben, 6 köböl búza, 3 öl kemény tűzifa és egy
szobából álló szabad lakás az iskolaépületben.
K ö t e l e s s é g : figyermekek 2—6 osztályig szabályszerű vezetése és szükség idejében papi
szolgálat.
A pályázók bizonyítványaikat szept. 12-ikéig a lelkészi hivatalhoz küldjék be. A megválasztott az értesítés után hivatalát rögtön elfoglalni köteles.

111 yés István,
1—1

ref. lelkész.

RÁTH MÓR könyvkereskedésében
Budapesten a Haas-palotában
111 i 11 ( 1 a z o
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melyek az

egyetemeken és jogakadémiákban, gymnasiumokban és reáltanodákban, a tanitóképezdekben, polgári és népiskolákban, magán és bármely más tanintézetekben használtatnak, a
megrendelés beérkeztének napján a legnagyobb figyelemmel és lelkiismeretességgel expediáltatnak.
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 3 D r . B a . l l a . g - i ILv<£ór

DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapest.

PROTESTÁNS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAF.
El ő f i z e t é s i dij:

S Z E R K E S Z T Ő és

K 1 A D Ó - H 1 V A T A
VIII. ker, M á r i a u t c a 10. sz. 1. em.

L:

Hirdetések dija:

H e l y b e n házhozhordással s v i d é k r e postai küldéssel 4 hasábos petit sor többszöri beiktatásáéit
félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij
kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban.
külön 30 kr.

2JÖF"* T e l j e s s z á m ú péld-éLxi-yolsiltal m i n d é g s z o l g á l h a t u n k .
Azon t. előfizetőink, kiknek előíizetésök
lejárt, annak megújítására felkéretnek.

Az orthodoxia terjedésének okairól.*)
Az ember meg van áldva oly szellemi erővel, mely ép ugy megvilágosítja előttünk a legmélyebb titkokat, valamint a lelkiismeret megmondja mindig, mi a jó és mi a rosz, vagy az izlés,
hogy mi szép és mi rút. Ez az erK a hit. Valamint akkor vagyunk igazán erkölcsösek, ha megtaláljuk a helyes utat oly viszonyok közt is, melyekre
sem társadalmi, sem polgári, sem erkölcstani törvények nem adnak utasítást: ugy hittel teljeseknek
is akkor mondhatjuk magunkat, ha az értelem által egyátalában megmagyarázhatlan dolgokat is
egészen tisztán értjük a mi lelkünk tökéletes nyugalmára.
Midőn igenis nagy súlyt fektetünk az értelem művelésére, akkor elbágyad a hit ereje. A
paedagogok régen tudják ugyan, hogy csak az a
helyes nevelés, mely párhuzamosan fejleszti az
embernek mindenféle erőit; mert csak így lehetséges a lélek összhangzatos nyugalma; de azért
mégis minden korban, a történet minden időszakában hol az egyik, hol a másik részesül gondosabb ápolásban.
A római köztársaság végnapjaiban is a szoros értelemben vett tanítás és tanulás foglalkodtatá főkép az elméket. Midőn a nagy világhóditó
utódai borzasztó harcaikban felemészték egymást;
miután az utolsó katona halálhörgése elhangzott
a sivataggá lett keleten: egy uj tábor indult vi*) Ld. lapunk f. évi 3-dik számát.

"^S®

lághóditásra a szélrózsa minden irányába, egy uj
tábor, melynek bajnokai a nagy Macedo által
elvetett sárkányfogakból keltek ki. A béke zászlaja alatt a béke fegyvereivel indultak meg s rövid idő alatt világbirodalmuk Industól Wales bérceiig terjedt. Buzgó lélekkel kutatták nagy mesterüknek, Aristotelesnek nyomdokain a természet
titkait s fáradhatlan szorgalmukat nem egy felfedezés koronázta sikerrel; ellesték a tünemények
okait és törvényeit s bevitték az értelem világát
oda is, a hol azelőtt egyedül a hit fénye vezérelte a halandókat. A nagyszerű haladás folytán
ugy látszott, hogy a hit egészen felesleges. Felütötte fejét a materialismus, a scepticismus, az ecclecticismus és synkretismus. Épen mint ma.
De végre eljutott a tudományos buvárlat
azon pontokig, melyeken túl az ember akkori eszközeivel, miveltségének akkori fokán nem haladhatott. És ekkor érezve, belátva a véges értelem
gyarló voltát, le kellett mondania arról, hogy a
nagy mindenséget egyedül az értelem segítségével fogja fel. Pedig a lélek nyugalma megkívánja, hogy az egész nagy mindenséget értse az
ember. Felkereste volna tehát ismét azt az erőt,
mely >> mindeneket megvizsgál, még az Istennek
mélységét is^ és kétségbeesve kellett tapasztalni,
hogy nincs hite. Ez volt az idők teljessége.
A mi korunk is — mindenek mindenütt
hangoztatják — az értelmi működésre fekteti a
fősúlyt, ennek segítségével akar felfogni mindent,
még a megfoghatlant is. Tudni, tudni ez századunknak a jelszava.
Azért sok tekintetben hasonlít a mi korunk
szellemi fejlődésének iránya Augusztus koráéhoz.
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A külömbség csak az, hogy ez az irány ma még
nincs annyira kifejlődve, mint akkor volt. Es mivel még nem jutottunk el annak tudatáig, hogy
a világrendszer megértésére a puszta ész nem
elégséges : nevelőink és tanítóink is kiilömböznek
a nagy mintaképtől, ki az idők tejességében
megjelent.
Mit hozott a Názáretbeli Jézus ama boldogtalan korszakba ujat? Talán bebizonyitá logikai érvekkel, az értelem által felfoghatólag, hogy
egy az Isten és aztán e bebizonyított tételből
vonta le tanítását: tehát higyjetek ő benne ? Távolról sem. Az ő összes beszédeiben nem találunk
logikai argumentumokat. Nem, hanem ő maga
úgy állott az ő hallgatói előtt, mint nem hirdetője, hanem megtestesülése azon rendíthetlen hitnek,
miszerint a végetlen szentség egyszersmind végetlen jóság és atyai szeretet. Egy argumentuma
volt ő neki: saját liite, és tapasztalá, látjuk mi is,
hogy az értelmi felfogás körén kivűl eső dolgokban ennél meggyőzőbb, megragadóbb és ellenállhatlanabb hatalom nincsen.
Hirdette szavakkal is a felebaráti szeretetnek s fiusági viszonynak mennyei tanát, de nem
szavai, hanem az a hitteljes kebel, az a szellem,
melyet szavaiba lehelni tudott és a mely minden
működésén, cselekedetén, egész lényén elömlött, ez
gyakorolta azt a nagyszerű, világrázó hatást, melyhez hasonlót Klio nem látott soha. A mivel pedig hallgatóinak értelmét felvilágositá, az nem
száraz okoskodás, hanem életből merített hasonpéldázatok. Ezekben fekszik az ő megjelenésének
megfoghatlan csudaszerűsége.
Mert magának az értelemnek a hit, ép ugy
mint a végetlen lény, melyre az vonatkozik,
megfoghatlan. Nem lehet megmagyarázni annak
származását, természetét és működését. Ugy vág j u n k vele mint a zenével. Bármennyire igyekezzenek korunk ^Zukunfts-Musiker^-jei a zenét az
értelem által is felfogható programm keretébe
erőszakolni : azért sohasem fogják teljesen kielégítő magyarázatát adni annak, hogy miben fekszik voltakép egy jeles zenei mű hatásának varázsa. De egy remek költői művet is bármennyire
felboncolunk, elemezünk: nem vagyunk képesek
teljesen megmagyarázni, mi az a csudaerő benne, mely oly elragadó hatást gyakorol ránk.
Azt mondja Szász Károly egy helyen a Szent

Iván-éji álomról, hogy ha elemezzük, úgy járunk
vele, mint ha a színes pillangó szárnyainak ragyogó hímporát letöröljük. A puszta, lelketlen váz
marad kezünkben. >;>Mire nincs szó, nincsen képzet, az vagy nekem óh költészet<<: — mondja
Arany. Ugyanezt kell mondanunk a hitről is.
Es így igen természetes, hogy kizárólag a magyarázatok, elmélkedések, értekezések, a kebelben
szendergő hivőképességet fel nem ébresztik. Más
is kell oda még az értelem — bizonyára elmaradhatlan — szövétnekét! kivül. A ki hitet akar
másokban ébreszteni, annak keble először is hittel legyen teljes és meglássék szavain és cselekedetein, a templomban, iskolában, barátai és ellenségei körében, háztartása családi körében, tudományos foglalkozása és nyilvános szereplése
alakalmával. A mi szívből jő szívhez is szól; s a
hit által áthatott élet hitet támaszt és csudákat
mivel.
Mostani nevelőink és tanítóink nem tudnak
csudákat mivelni, mert csak értelemfejlesztő okoskodásokat, logikai következtetéseket, tudományos
búvárlatok eredményeit, adatokat nyújtanak tápszerül lelkünknek
Es nevezetesen a haladás emberei nagy részben alig adnak mást, mint a régi rendszer helytelenségeinek bizonyításait. Megtámadják a felvilágosodás győzhetlen fegyvereivel nem a vallást,
mint sok felületesen gondolkodó hiszi, hanem azt
a rendszert, melybe a vallást az emberi gyarlóság, igen Pfyakran a merő önérdek öltöztette;
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megtisztítják azt ;>minden csalfénytől, korlátoltságtól s mind attól, a mi abban lényegtelen, miket
a valláshoz állam, tudomány, papság, türelmetlenség, vitavágy s a nép érzéki képzelgése ragaszt o t t a k / (Schleiermacher.)
Igen sok pap a szószéken szenvedélyesen
exegetál. Pedig az exegezis mint tudomány nem
a szószékre való, annak helye a pap csendes
tanuló szobájában van. Hanem az exegeticai kutatások eredményei, az a meggyőződés és az a
hit, mit a józan és elfogulatlan kebel azokból
merít, az gazdag és kiapadhatlan forrása leend
hitébresztő, lélekemelő s uj élet frisseségét lehelő
beszédeknek.
Igen sok pap dogmatikai fejtegetések által
igyekszik hatni híveire. S e fejtegetések igen
• gyakran nem egyebek ügyes, de üres dialektikai

fordulatoknál, melyekben, miként látványos színjátékokban, pillanatra gyönyörködik az értelem,
de a nélkül, hogy valami határozott, kristálytiszta
igazságra vezetnének és így valamiféle meggyőződésre segítenék az embert.
És ezen bölcselkedő, dogmatizáló irányt ép
oly, vagy még nagyobb mértékben találjuk az
úgynevezett orthodoxoknál. De az orthodoxok
legnagyobb része hasonlóképen részint nem akan
részint nem tud a korszellem befolyása alól szabadulni és az elmélet avarjára lép. Ok is logikai
következtetésekkel, az éles elme által kitalált érvekkel, dialektikával igyekeznek bebizonyítani azt,
aminek igaz voltát a reform-irány megtámadta,
s amit eddig hittek, azt most a metaphysika segítségével értelmi megvilágításba akarják helyezni.
Igazi hit, a lelket egész mélyéig átható, a léleknek boldog megnyugvást, megtörhetlen erőt, lankadatlan munkaszeretetet s érn
vidámságot
kölo
o
csönző hit náluk sem található.
Igen jól jegyezte meg Lang Henrik — a
reformegyletnek Zürichben 1874. m<\j- 2 7- tartott
gyűlésén, — hogy nem az orthodoxia a mi legveszedelmesebb ellenségünk, hanem az a ^büszke,
arisztokratikus, kevély és népszerűtlen€ irány, mely
azt hiszi, hogy az értelem segítségével képes felemelkedni a nagy mindenség tömérdek jelenségeinek s azok egymásra hatásának, viszonyainak
képzeletet felülhaladó labirintja fölé. Pedig amit
az értelem felfogni képes, az már többé nem hitnek tárgya; ennek birodalma ott kezdődik, ahol
az értelemé végződik. S az ember lelke nyugalmának elengedhetlen feltétele az, hogy mind a
két birodalmat szivében hordozza. S mert ez nem
így van, ez az oka, hogy a mai vallásos oktatás
oly kevéssé tudja a hallgatók lelkét kielégíteni.
Sas János.

I S K O L A Ü G Y .
Iskolai

értesítők.

— Kilencedik közlemény. —

97) A rimaszombati egyesült prot. gymnasium 27-dik
értesitője. Igazgató Polnisch János. Tanulók sz. 182, kik
közül 71 ág. h., 61 helv. h. stb. Az intézet alaptőkéjét
Dapsy Vilmos és br. Nyáry Sándor 300—300 frttal
gyarapították; továbbá a város és a takarékpénztár 200

— 200 frtot adományoztak az intézetnek. Intézkedés történt arra nézve, hogy a kishonti ev. esperesség több
egyháza az iskola egyesítésekor tett alapítványát vagy
megígért évi segélyét, melyről időközben egészen megfeledkezett, befizesse, illetőleg biztosítsa. A tápintézet
alaptőkéje 11 ezer frt.
98) A rimaszombati községi elemi fi- és ipariskola
értesítője. Igazgató Törköly József. Növendékek sz. az
elemi iskolában 179, kik közül 81 helv. h. A 6-ik osztályba való fölvételre csak egy tanuló jelentkezvén, annak
némi módosítással és pótlással az 5-ik oszt. tananyaga
adatott elő. Az esti ipariskolában a növendékek sz. 129,
kik közül 50 r. kath., 44 helv. h. stb. A tanitói értekezlet elhatározta, hogy jövőre a nevezetesebb nemzeti
ünnepeket, a gyermekek hazafias érzületének fokozása
céljából, meg fogják ülni.
99) Fábry János tanár rimaszombati nyilv. felsőbb
leánynevelő-tanintézetének 12-dik évi értesítője. Igazgató a tulajdonos. Növendékek sz. a polgári iskolaban
24, a tanitónőképezdében 5. A polg. iskola 4-dik osztályában egy növendék volt. Minthogy a képezde mind
a három osztályát évről-évre fentartani nem lehet, a képezdei tanfolyam 3 évi cyclusba osztatott be. Az elsőt,
mely a lefolyt évben íejeztetett be, 6-an végezték el,
akik a losonci állami képezdében a képesítő vizsgálatot
sikerrel letették. Az intézetet a minisztérium 400, a város 200 frtnyi segélyben részesítette. A bennlakók
360 frtot fizettek egy tanévre. A jövő tanévben, föltéve,
hogy legalább 10 növendék jelentkezik, az igazgató konviktust fog berendezni, melyben egy-egy növendék ellátása 160 frtba kerül.
100) A sajógömöri 4 osztályú ev. esperességi algymnasium értesítője. Helyettes igazgató Nikelszky
András. Tanulók sz. 32 ; az év végén megmaradt 31
tanuló közül 19 tót, 11 magyar, 1 német.
101) A sárospataki reí. főiskola (akadémia és gym
nasium) állapotáról jelentés. Igazgatók az akadémiában
Mitrovics Gyula, a gymnasiumban Buza János. Értekezés : Emlékbeszéd Dr. Soltész János felett, Buza Jánostól. A theol. szakban a hallgatók sz. 121, a jogi szakban 47, Összesen 168. A gymnasiumban a tanulók sz.
643. A három alsó osztályban a tanulók száma 94—137
között váltakozik Igen érdekesek és tanulságosak az
akad. igazgatónak az akad. hallgatók tíz év előtti és
jelenlegi létszámára vonatkozó összehasonlításai. A tanári
kar egy tantervet készített, mely míg egyrészről a helyi
viszonyokra van tekintettel, másrészről egyöntetűséget
igyekszik létrehozni a főiskola és a többi középiskolák
tanulmányi rendszere között. Ugyancsak a pataki tanári
kar a hazai tanintézetek között első volt, mely az uj
középtanodai törvényjavaslattal szemben határozott álláspontot foglalt el a nyilvánosság előtt is. Irodalmi téren
a tanárok közül a következők működtek: Buza János,
Kun Pál, W a r g a Lajos, Szinyei Gerzson, Kérészy István,
Zsindely István, Szívós Mihály, Makláry Miklós, Zsoldos
Benő, Bokor József, Dr. Ballagi Géza, V. Krüzselyi Ba73*

lint, Tarnócy Tivadar, Molnár Lajos és Mitrovics Gyula.
A kitűzött pályadijak összege 325 frta rúgott, 126 frttal
többre, mint tíz évvel ezelőtt. A főiskolai könyvtár 1878.
junius hava óta rendezés alatt áll. A szépészeti muzeum,
mely valóságos unikum hazánkban, igen szépen fejlődik.
(Ld. erre nézve lapunk ez idei 26-ik számát.) A főisk.
nyomda, mely nyomtatványainak ízléses, szép kiállítása
tekintetében, a magyar vidéki nyomdák közt első helyen
áll, a lefolyt tanévben 12 könyvet állított elő 50.700
példányban. A tápintézetben az i-ső félévben 328-án,
a 2-dikban 305-en étkeztek. A főisk. énekkar 1882-ben
üli meg fenállásának százados évfordulóját. Az ifjúság
körében zene-egylet alakult. Az érettségit tett 50 tanuló
közül a vizsgát sikerrel 38-án állták ki.
102) A sátoraljaújhelyi ref. egyház felügyelete alatt
álló, Horváth Endre és neje Riel Flóra igazgatására és
vezetésére bízott hat osztályú leánynövelde értesítvénye.
Ez intézet 20 év óta áll fenn s mint az újhelyi apácák
leánynöveldéjének versenytársa, protestáns szempontból
kiváló fontossággal bir. Növendékek sz. 40. A bennlakó
növendékek 10 éves korukig 160, azontúl 180 frtot fizetnek egy tanévre.
103) A sátoraljaújhelyi
három osztályú r. kath.
elemi népiskolába járó ifjúságnak értesítője. Igazgató
Szabó Mátyás, kegyes tanitórendi áldozár. Növendékek
sz. 159.
104) A selmechányai ág. h. ev. kerül, lyceum értesítője. Igazgató Breznyik János. Értekezés : Némely
adatok az intézet múltjából. Ezen felette érdekes adalékok (az 1652-iki iskolai törvények, az iskola szervezete 1766-ban stb.) mintegy előhírnökei az intézet rendszeresen kidolgozandó történetének, melyet a jövő tanévi értesítőben szándékoznak közzé tenni. Tanulók sz.
306, kik közül csak 70 helybeli, 236 ellenben vidéki.
Benda Péter Pál tanárt 25 évi tanárkodásának évfordulója alkalmából, kartársai emléktárgyakkal tisztelték
meg. A supplikánsok a tapintézet részére 1017 frtot
gyűjtöttek. Megjegyzendő, hogy a lyceum ezen értesítője már nem fólió alakban jelent meg, amelynek célszerűtlenségére az igazgatóságot a mult évben mi is
figyelmeztettük ; hanem, mint a legtöbb magyar iskolai
értesítő, 8-ad rét alakban.
105) A somorjai államilag segélyzett polgári fiu- és
felső leányiskola 8-dik értesítője. Igazgató Gyubek Ferenc. Értekezés : A polgári iskola célja, az igazgatótól.
Növendékek sz. 6 6 ; e szerint 15-el több ugyan, mint
a mult évben, de még mindig igen csekély. A fiúiskola három felső osztályában a növendékek száma a
10-et sem éri el. A tanitást igen megnehezítette az a
körülmény, hogy 5 tanárnak kellett 6 osztályt vezetnie,
ami természetesen csak ugy volt lehetséges, hogy a
leányiskola két osztálya a legtöbb tantárgyban közös
órában taníttatott. Az iskolai takarékpénztárt, mely a
leányiskolában már több év óta fenáll, a fiúiskolában is
életbeléptették.

A sárospataki ref. akadémia tanrendje, az
1880/81. iskolai év első felére.
a) A vallástudományi

szakban :

Mitrovics Gyula, rendes tanár, akadémiai igazgató,
előadja I. Az erkölcstanból: Az erkölcsi eszmék és az
erkölcstan irodalmának történetét, hetenkint 3 órán. 2.
A gyakorlati
theologiából:
Az egyházi szónoklattant,
folytonos tekintettel a magyar protestáns egyházi beszédirodalomra, irásmű- és szónoklati gyakorlatokkal összekötve, hetenkint 5 órán.
Warga Lajos, rendes tanár, előadja 1. Az egyháztörténelmet (a reformatio utáni korszak), hetenkint 5 óran.
2. A symbolikát, hetenkint 2 órán. 3. A bibliai földrajzot és régiségtant, hetenkint 3 órán.
Nagy Gusztáv, rendes tanár, előadja I. A vallástudományok rendszerét, hetenkint 5 órán. 2. A positiv
keresztyé7i vallástant, hetenkint 5 órán.
Radácsi György, rendes tanár és ez évi szakelnök, előadja 1. Az ó-szövetség történetét hetenkint 3
órán. 2. Az újszövetségi írásmagyarázatot
(a Thessalonikába írott két levél) hetenkint 3 órán. 3. A héber
nyelv ismertetését, hetenkint 4 órán.
b) A bölcsészeti szakban :
Orbán József, rendes tanár, előadja 1. Az egyetemes történelmet (újkor), hetenkint 3 órán.
Szinyei Gerzson, rendes tanár, előadja 1. A magyar irodalomtörténetéből az Aurora kör költészetét, hetenkint 4 órán.
Bokor József, rendes tanár, előadja 1. A görög
bölcsészet történetét, hetenkint 3 órán. 2. A képző művészetek aesthetikáját, hetenkint 2 órán.
Kun Pál, főiskolai rendes tanár, előadja 1. Az angol nyelvtant, Jonathan Swift : „Lemuel Gulliver's Voyage
to Lilliput* című műve alapján gyakorlatilag, hetenkint
2 órán. 2. A francia nyelvtant, Fénélon : „Les aventures de Telemaque fils d' Ulysse" cimü műve alapján
gyakorlatilag, hetenkint 2 órán.
c) A jog és államtudományi

szakban:

E m ő d y Dániel, hites ügyvéd, rendes jogtanár, ez
évi szakelnök, előadja I. A magyar polgári
magánjog
rendszerét, hetenkint 6 órán. 2. A polgári peres és per enIcivüli eljárást, hetenkint 5 órán.
Nemes Ferenc, rendes jogtanár, előadja r. A magyar büntető törvénykönyv magyarázatát, hetenkint 5 órán.
2. A magyar közigazgatási jogot, hetenkint 5 órán.
Szánthó Gyula ; jogtudor, rendes jogtanár, előadja
1. A római jogot, hetenkint 8 órán, 2. A bányajogot
(rendkívüli előadás), hetenkint 2 órán.
Ballagi Géza, jogtudor, rendes jogtanár, előadja
1. A bevezetést a jog és államtudományokba,
hetenkint 2
órán. 2. A nemzetgazdaságtant,
hetenkint 8 órán.
V. Krüzselyi Bálint, köz- és váltóügyvéd, rendes
jogtanár, előadja 1. Az osztrák polgári magánjogot, hetenkint 6 órán. 2. Az egyházjogot, hetenkint 4 órán.

Baczoni Lajos, rendkívüli jogtanár, előadja i. A
magyar állam statisztikáját, tekintettel Ausztriára,
hetenként 6 órán. 2. Az európai államok statisztikáját (rendk.
előadás), hetenkint 2 órán. 3. Az európai tételes nemzetközijogot (békejog), rendkívüli előadás, hetenkint 2 órán.
Orbán József, akadémiai rendes tanár, előadja : A
magyar alkotmány és jogtörténetet, hetenkint 7 órán.
Bokor József, akadémiai rendes tanár, előadja : A
jogbölcsészetet, hetenkint 5 órán.
Kun Zoltán, orvostudor, főiskolai orvos, előadja :
A törvényszéki
orvostant
(rendkiviili előadás), hetenkint 2 órán.

T Á R C A .
Az apró mizériák folytatása.
II.
Az a bizonytalanság, minden dolgon könnyű szerrel átfutni akarás, a következő lényegesebb pontokon
is meglátszik.
11. p. „A hivatalnokok fizetése nagyrészben beadatik ugyan, azonban a rohamos elszegényedés miatt
mind több-több egyén lesz fizetésképtelen® sat. Nem
járulunk-e vagy járultunk-e már is a pauperismus elősegéléséhez? E g y jó részben igen. A can. visitátió
minden évben megkérdi ugyan, hogy a hivatalnokok
fizetése beadatik-e ; de ennél többet nem is tesz. Minden pap és tanító maga szedi be fizetését s intézkedik
is, hogy bekapja, mert abból él; de a can. visitátió sehol
se nézi meg a fizetések beszól gáltatásáról szóló jegyzőkönyvet s ez az oka, hogy gyakori az eset, midőn jószágát, birtokát kell némelyeknek elexequálni, midőn a
pap meghal, a hátralék miatt. Volt eset, amidőn 7—8
ezer forint hátralékot hajtott be a megyei tisztviselő,
minek következtében több ember lett a szó teljes értelmében koldussá. Speciális példákat tudnék most is
említeni, hogy egy-egy gazda már több mint kétszáz
forintnyi fizetéshátralékban van. S mi lesz ebből a gazdaból a pap halála esetére ? Vagyon nélküli, fizetni
nem tudó egyháztag, azután elmegy Slavoniába, él a
hogy tud, s itthon fogy a lélekszám. A gyenge pap
nem akarta vagy nem merte bemondani a hátralékot, a
visitátió pedig mint egyebeket, úgy a fizetési jegyző- j
könyveket sem vizsgalta át. így nyújtanak alkalmat az
ily apró mizériák terjedésére.
12. p. „Az e. ker. és e. m. részére fizetni köteles
adót minden egyház megfizeti, kivéve® stb.
Ha rendes számvevőszék volna az e. megyéken
felállítva, a visitátió mindenesetre felmentetnék e terhes
és valójában lealacsonyító adószedés alól. A belső somogyi e. megye már így intézkedett; itt az esperes
nem szed többé adót, hanem minden egyház tartozik egy
bizonyos határidőre az illető helyre beszolgáltatni és
pedig pontosan beszolgáltatni a maga adóját.

Ha jól emlékszem, a hatvanas évek elején volt
nagy vita e tárgyban e lap hasabjain, s azóta ? nyugszik a dolog; szép rendesen, évről-évre folyik a lealázó
adószedés, mintha csak Slavoniában laknánk, hol az
illető hivatalnok falurúl-falura jár adót szedni, — csak a
csetnilc hiányzik espereseink mellől.
A
gyarázat

14. p. az isteni tisztelet, a kátépontos megtartásáról szól.

és

bibliama-

Tapasztalataim után Ítélve, bizonyosan két szempontból tette kötelességünkké a mi kegyes főpásztorunk
a bibliamagyarázat tartását. Egyik az lehetett, mert
bizonyosan meghallá, hogy némely gyülekezetekben
már tudják a hívek, hogy péld. X. űrnapjában okvetlen elő kell jőni „Neandernek® meg az „órás mesternek® ; másik oka pedig az lehetett, hogy a ker. vallás örök kútfeje, a biblia, mentül inkább feltárassék a
hívek lelke előtt, hogy maguk a papok is tanuljanak, a
biblia folytonos tanulmányozása által szerezzenek maguknak erőt, hitet, erkölcsi bátorságot, hogy az ujabb
nemzedék közül is támadjanak Szilágyi Sámuelek, Budai
Esaiások, Báthori Gáborok, T ó t h Ferencek, Apostol
Pálok, Török Pálok, Dobosok, Fördősok stb. stb.
Non datur saltus in natura. Nekünk bibliamagyarázati irodalmunk nincs, a szomszéd németektől kellene
merítenünk, mert hát Ince-Herepeit csak nem recitálhatjuk örökké. Csak épen most kezdett egy pár ifjú pap
dolgozni e tárgyban. Mit csinálnak papjaink e véghetlen
fontosságú dologgal ? Ki tesz róla a buzgó lelkű főpásztorunknak nyilvános bizonyságot, hogy az általa elhintett apostoli mag már zöldül, szép aratást igér ? hogy
papjaink dolgoznak, epedő szomjúsággal kutatják az
örökélet italának forrását ? !
Senki, de senki!
Avagy melyik papi értekezlet tette ezt az örökké elfogyhatlan ügyet elmélkedése tárgyává ? melyik esperes
szóllított fel csak egy papot is: mondd el mit és hogyan
értesz ? mutasd meg mit dolgozol ? nem zengő érc és
pengő cimbalom vagy-e a te evangeliumi sáfárkodásodban ? tied-e, lelkedé-e az a biblia, a melynek igéit hirdeted ? meglátták-e már híveid, profétálásod következtében azt a tenyérnyi felhőt felmerülni a tengerből, melyből a vallásos buzgóság áldott harmatja fog lehullani az
eltikkadt lelki Kanaháti földére ? Bizony azt kell felelnünk, Dobossal az ilyen kérdésekre: »tied Uram az igazság, miénk csak az orcapirulás /®
Pedig hát, mint a főpásztor mondá, a visitatiónak
az egyh. élet lekisebb pontjaira is, nagy
figyelemmel
kell lenni. Mi ellenben egyszerűen beírjuk a feleletet,
hogy : bibliamagyarázat tartatik, s ezzel jól van minden.
És itt ismét oda visz engem az én gondolatom, amit a
múltkor mondék, hogy az örökös restaurálás az, mely
kipusztítja a mi egyh. életünkből még azt a kevés buzgóságot is, amely még itt-ott tapasztalható; ez az
oka, hogy némely ügyek évek hosszú során át elhúzódnak, s már-már eldönthetetleneknek, bevégezhetleneknek bizonyulnak; ez az oka, hogy az egyházkormány-

zat menetében minden szavazásnál meg van a nagy zökkenés, mely mindig csak kart és kárt okoz.
De térjünk át már olyan panaszokra
is, melyek
az e. m. jkönyvben nincsenek ugyan, hanem — fájdalom
— az életben megvannak.
III.
Mielőtt átmennénk az előző cikkben jelzett pontokra, melyek az e. m. jkönyvben nincsenek ugyan, de
fájdalom — az életben megvannak, még némi megjegyzést kell tennünk a legelső jkönyvi pontra, melynek
nem egy különös passusa, az t. i., hogy „hat évre választott főgondnok sehol sincs*.
Sokat gondolkodtam én a felett, miért hogy a mi
kegyes főpásztorunk ily intézkedést óhajt életbe léptetni ?
Eltekintve a prot. egyházigazgatás egyik főtényezőjétől,
hogy t. i. a világi elem hason részt vegyen abban, az
életből találtam erre egy meghatón szép példát.
Egyszer ugyanis egyik dunamelléki varosban egy
kedves barátunknál barátkozánk, ki a helybeli ág. hitv.
ev. atyafiak helyi felügyelője volt. Egyszerre csak harangkongatást hallunk. Tűz volt, és épen az ev. papház közelében. Az én kedves barátom háza tetejébe is bele
kapott a tűz, melyet szerencsésen elöntöttek ugyan, de
ő saját káraval nem gondolva, megfogta kezemet s így
szólott: a papház ég, a pap nincs itthon, a kulcsok nálam vannak, jöjj, az anya-és jkönyveket s a pecsétet
hozzuk ide az én pincémbe. S csakugyan a nevezett tárgyakat szerencsésen kihoztuk az égő paplakból.
Alkalmasint ilyen főgondnokokat akart a mi kegyes
főpásztorunk mi nekünk is provideálni. De ez nálunk nem
megyen ; két-három egyhazat kivéve nincs rá emberünk,
annyival kevésbé, mert nálunk a gondnoki hivatalt is —
és ez nincs már benne a jkönyvben — annyira megrontotta
a mi örökös restauratiónlc, hogy a gondnokválasztás
a
legnagyobb mizéria lett egyházainkban, s csakis a büntetési statutum alkalmazásától való félelemnél fogva kaphatunk gondnokokat. Igen, mert először is nálunk az
örökös restaurálok intézkedésénél fogva a pap, tanitó s
egyház számára kötelezett közmunkát a gondnoknak
levén kötelessége kiparancsolni s mellette napokat tölteni, igen természetes, hogy a gondnoknak roppant sok
dolga van; másodszor pedig a nép mindenkit egyaránt
közösen kötelező tehernek és többé nem érdem szerént való megtiszteltetésnek tekintvén ezt is, sok helyen
a szó teljes értelmében sorba megy a gondnokság, s mindenféle rongy ember bejut abba. Előttem legalább
buzgó esperesünk szent bosszankodással említé, hogy
X-en egy notátus lókötőt talált visitatiókor gondnokul,
s midőn e felett indignatióját fejezé ki, az illető gondnok maga mondá : már biz édes nagytiszteletü atyám
uram, én ilyen ember s épen nem ebbe a hivatalba való
vagyok, de rám került a sor, hat csak csapjon ki, még
meg is köszönöm.
Hanem most engedjétek meg nekem, szivembőllelkemből szeretett társaim, egyházi főnökeim, és higyjétek el, igazat irt rólam az én ismeretlenül is szeretett

paptársam Jezsovics Pál, midőn felőlem azt mondá, hogy
„Vigilnek legjobban fáj, ha őrállomásán olyasmit vesz
észre, mit ostoroznia kell.* Nyilt, őszinte, tiszta lélekkel
mondom, semmi más nem iratja velem e sorokat, mint
imádott egyházam javának, a közerkölcsiségnek, s megbecsülhetetlen kincsünknek a protestáns autonómiának
előmozdítása. É n űrállomásomon olyasmit vettem észre
egyházi közéletünkben, mely a szégyen keserves pirját
löveli arcomra, az erkölcsi megkárosodás érzetét önti
lelkembe, mely csúfsággal, cudarsággal vádol mindanynyiunkat. Kimondom, ha kővel dobáltok is agyon érette,
hogy veszedelmes idegen elem tolakodott az örökös restaurálás közben egyházi életünk egyik legféltettebb szentélyébe. Mig ti éveken keresztül vívódtatok az e. megyei hivatalok betöltésén, eljött éjnek idején az evangéliumban említett konkoly hintő sátán, és elhinté a
konkolyt. Tudjátok jól, mi ez, tudjátok, hogy idegen
vallású megyei tisztviselő rak, tesz, választat egyházainkba papokat.
Olvastátok-e Baksay Sándor elbeszélését Horváth
Á d á m uram életéből a „Házi kincstár*-ban, midőn a nagy
hatalmú viceispán és consiliárius Petrovszky, deresre húzatta a papja ellen torzsalkodó nyakas kurátort,
az X-i pap udvarán ? Hallottátok-e, mit cselekedett a
nagy hírű esperes Hajnal Ábel küldöttje, egy itju pap
ott lenn a granicsárok közt, Debelliácsán a compagniecommandánssal szemben, midőn az is az egyház gondnokát a reglamán szerént megakarta a század szine
előtt botoztatni ? Keményen tiltakozott prot. autonómiánknak ily durva megsértése ellen. És az a nagy hatalmú
úr, a bot alatt növekedett Hauptmann megretirált az evangéliumi szellemű ifjú pap előtt.
Még a legfeketébb képzelgés se tudja velem elhitetni, hogy ti rosszak volnátok. Nem édes atyámfiai, a
rendszer rossz, amelyen haladtok. Nincs rendes állandó
vezértek, rövid időközönkénti változásnak van kitéve az
a hajdan díszes, és mindenkor nagy fontosságú esperesi
állás. Ez a bajok legfőbb kútforrása.
Ismét mondom : ne kárhoztassátok Vigilt, hogy
ezeket palam et publice elmondja. Én nem tudom elfeledni azt soha, hogy a prot. autonomia éltető levegőjében születtem s töltém ifjú koromat ép azon szomorú
években, midőn az az örök kincsünk a legkegyetlenebb
hatalom által fegyverrel foglaltatott le; én nem tudom azt
elfelejteni sohase, hogy egyik ősöm a'templomkulcsot övébe
elrejtve, karddal kezében állott ki az X-i templom ajtóba, a
prot. templomokat nagy sereggel elfoglalni járó barátok elé.
Az örök Isten szent nevére mondom, nem személyeket,
nem egyéneket bántok, bolygatok. A mi rosszat őrállomásomon észre vettem, és a melynek valódi keserves létezéséről tapasztalatilag megbizonyosodtam, azt
ostorozom, s aggódó lélekkel figyelmeztetlek mindnyájatokat, hogy ime sok apró mizériákból mily óriási mizériák nőttek ki egyházi életünk féltve féltett mezején.
Dixi et salvavi animam meam !
igil.

Miként mozdíthatjuk elő utódaink anyagi
jólétét ?
Nálunk protestánsoknál a haladás legnagyobb akadalya az anyagi szegénység. A z a cél, melyet a protestantismusnak meg kell közelíteni, igen sok anyagi erőt kiván.
Egyetem, protestáns nőnövelde, bel- és külmissio stb. stb.,
jelenben mind pium desiderium. Miért ? Azért, mert nincs
anyagi erőnk, nincs pénzünk. Az a buzgóság, mely őseinket
lelkesítette, kialvó félben van. A szegény nép túl van terhelve, pedig prot. egyházaink legnagyobb részét a nép
verejtékkel szerzett fillérei tartják fen.
Ki tagadhatja, hogy a protestantismus, legalább
Magyarországon folytonos harcban áll, a harc folytatásahoz peclig három dolog szükséges , u. m. pénz, pénz,
s végre ismét pénz.
A g g ó d v a tekintek a közel és távol jövőbe. L á t o m lelki
szemeimmel, sok prot. egyház megsemmisülését ; most
még küzdenek ama paizsos férfiúval, a nyomorral, a szegénységgel ; de meddig ? Ki tudja megmondani ? Egyházaink n a g y o b b része el van adósodva. Kisebb egyházainkban, melyekről szólok, az egyházi épületek javítasra, újításra várnak. Honnan vegyék azok az anyagi
erőt, a pénzt ? Most még egy darabig javítgatják a rongyos épületeket; de hátha a folt hátára rakott folt összeszakad ? hova forduljanak akkor segélyért ?
A nép önző, mert szegény, ujabb terhet nem akar
magára venni, mert a régi is tűrhetetlennek látszik előtte.
Legtöbb egyházban az egyházi adókulcs ugyanaz, mely
1848 előtt volt, a kiadás peclig azóta, biztosan el lehet
mondani, legalább is megkétszereződött. A n a g y adó,
a fa árának folytonos emelkedése, az épületek évenkénti
javítgatása, felemészti az évi bevételeket, s ha az épületeken nagyobb javítás, vagy újítás szüksége bekövetkezett, — a nép bízva a j ö v ő b e n , — épít adósságra. De
ki tudja a jövőt ? Most még egyházi épületeink úgy a
hogy megfelelnek a célnak, de hát 50 vagy 100 év
múlva ?
Őseink gondoskodtak rólunk is, oly egyházi épületeket emeltek, hogy napjainkban igen kevés egyháznak volna elegendő anyagi ereje, azok újból való előállítására. Hát mi nem vagyunk-e arra kötelezve, h o g y
unokáinkról, kik 50 vagy 100 év múlva élnek, gondoskodjunk ? Már pedig egy halhatatlan testület életében,
mily rövid a z a z 50 vagy 100 é v ? Ha a józan okosság
azt javasolja az embernek, miszerint annyira takarékos
legyen, hogy évi bevételéből még önmegerőltetésével is
né hííny k rajcárt félre tegyen, inkább éhezzék egy keveset, szem előtt tartva amaz angol példabeszédet : »jobb
éhes hassal lefeküdni estve, mint reggel adóssággal felkelni:® a takarékosságnak ezen elvét, a halhatatlan testületnek sem szabad soha szem elől téveszteni.
Jól tudom én, hogy lelkésztársaim hely, idő
és alkalom szerint mindent megtesznek egyházuk felvirágoztatása érdekében, a gazdagabb, népesebb egyházak
virágoznak is ; de mit tegyenek a kisebb egyházak, hol

a nép szegény ? Mindent az utódokra hagyjanak ? engedjék, h o g y az úrháza, s a többi egyházi épületek az
unokák feje felett összeomoljanak ? s akkor aztán azok segít,
senek magukon úgy, a h o g y tudnak ? Tekintsünk vissza
a múltra, a mult tanúiságot szolgáltat a jelennek, megmondja, mit kell tenni.
Gondoskodjatok utódaitokról, miként őseitek gondoskodtak rólatok, — ez a mult felelete.
Őseink ezerekbe kerülő épületeket emeltek, s hagytak reánk. Nem mondom, h o g y most oly vállalatokba
kezdjünk, melyeket meg nem bírunk, hiszen szegények
vagyunk ; de tegyük meg azt, a mi szegénységünktől
telik. É n csak filléreket kérek, nem a gazdagoktól, hanem magától a szegény néptől, attól a szegény egyI háztól, mely alig képes jövedelméből fedezni kiadásait ;
mert úgy hiszem, nincs prot. egyház jelenben, ha a jó
szándék lelkesíti az egyház elöljáróságát, mely évi bevételéből 3—6 frtot m e g ne takaríthatna; m é g akkor is,
ha éheznie, rongyoskodnia kellene elszakíthatja magától ama csekélységet, ha tekintetbe veszi azon óriási
eredményt, mely az így évenként félretett néhány forintból 50 vagy 100 év alatt származik. Számítsunk.
50 év alatt 3 frt évenkénti betétel 6®/0 kamatos
kamatjával 914 frt 5 kr., 100 év alatt ugyanez összeg
évenként betéve 6®/0 kamatos kamatjával 17,978 frt
70 krra növekszik. 50 év alatt csak 150 frtot, 100 év alatt
csak 300 frtot tesz félre az egyház, s az unokáknak mily jó
leend a közel ezer, illetőleg 18 ezer frt. V a g y ha 100
frtot teszünk a pénztárba egyszer-mindenkorra, hogy ez
összeg 6®/0 kamatos kamatjával növekedjék, tehát a 3
forintos évi betét tőkéjének kétszeresét, akkor az eredmény is két annyi lesz, nevezetesen 50 év alatt 1828
frt 10 kr., 100 év alatt pedig 35,957 frt 40 kr. Számítsunk tovább a legalsó alapon.
Ha a dunamelléki h. h. egyházkerület mindenik
egyháza erejéhez aránylag egy bizonyos összeget tőkésítene, egyre-másra lehetne tenni 6 frtra az évi betéteit
az egyes egyházaknál, 50 év múlva 453,371 frt 28 kr,
100 év múlva pedig 8.817,435 frt 20 kr. készpénze lehetne az egyházkerületünkben lévő egyházaknak összesen,
s anélkül, hogy az egyházak magokat legkevésbé is
megerőltetnék, ily óriási vagyon birtokaban lehetnének. S
ha a magyarországi prot. egyházkerületek egyházai öszszesen csak 5-ször ennyit tőkésítenének, 100 év múlva
44.087,176 frt gyűlnék össze. Mondhatnak-e akkor unokáink, hogy szegények vagyunk ? Hiszen a 3 frtos évi betéteiből 100 év múlva a legkisebb egyház is 17—18 ezer
frttal rendelkezhetnék.
Tudom, hogy erre azt mondjak sokan, ez a pium
desiderium. Van kifogás ellene sok, az ellenvetések elég
erősek. Megvallom, én sem tartom egyébnek, mint kegyes óhajtásnak nemcsak azt, h o g y a magyarországi
összes prot. egyházak, de h o g y valamelyik egyházkerület, vagy csak e g y e ? egyházmegyék egyházai is ekképen biztosítanák utódaik anyagi jólétét, mert ismerem
az akadályokat, melyeken hajótörést kell e tervnek szenved-

nie ; sőt még akkor sem volna hozzá bizodalmam, ha a superintendentiák, vagy a zsinat karolná is fel az ü g y e t ;
pedig hát a számok nem csalnak, csak folytonos hangyaszerű szorgalom kellene és oly elhatározás, hogy 50
vagy 100 évig az évenként berakott forintokhoz semmi
körülmények közt se lehessen nyúlni. E g y e s egyházakban azonban hiszem, hogy kivihető.
Én egyházamban megkísértem, az első lépést már
meg is tettem. Midőn az egyháztanács elé terjesztettem tervemet, ott azt a legnagyobb örömmel fogadtak, csak
azon kételkedtek némelyek, hogy 5 — 6 frtos évi betéteiből 100 év alatt miként lehet 33—35 ezer frt. Hiszem, hogy míg élek, az 5-—6 frtnyi évi betétel el nem
marad, hogy utódaim 100 évig nem fogják folytatni, azt
is hiszem ; de meg lesz kötve kezük, hogy semmi körülmények között a rendelt időnél előbb ki ne vehessék
azt, amit mi félre tettünk. Biztat a remény, hogy egy
vagy több buzgó tagja az egyháznak, végrendeletileg
fog e célra hagyni bizonyos összeget, s akkor az évi
betétel megszűnik.
Késő utódaink anyagi jólétét így mozdíthatnék
leginkább elő az egyház és egyháztagok legkisebb megterheltetésével. S ha a prot. egyhazak ezt cselekednék
egyetemlegesen, késő unokáink nem mondhatnák, hogy
szegények vagyunk, nincs pénzünk még csak zsinattartásra sem.
Mészöly Győző,
ref. lelkész.

B E L F Ö L D .
A tiszai ág. h. ev. superintendens évi
jelentése.
(Vége.)

b. Felsőbb iskolák javára.
Szepes Iglón, hol taneszközök beszerzésére, ösztöndíj- és nyugdíj-alapra a
XVI. sz. v. takarékpénztár 120, a hitelbank 50, a város 25, Rosenkranz táncmester 12, egyesek 41 frtot
ajándékoztak; Kézsmárkon, hol a lyceumi uj alapítvanyt
egyesek 68 frtnyi kegyadománynyal növelték ; Nyíregyházán, hol Somogyi Gyula kir. közjegyző egy kitűnő
tanuló jutalmazására 10 frtot ajánlott fel, a takarékpénztár rajzeszközök beszerzésére 30 frtot tett folyóvá és
az uj gymnasium építési alapját is 60 frttal növelte,
mely célra a szabolcsi hitelbank szintén 40 frtot adományozott ; Miskolcon, hol az ifjúsági könyvtár javára
rendezett színi előadás 128 frt 40 kr. tiszta hasznot
jövedelmezett. S ugyan e célra a takarékpénztár 80 frt
segélyt adott. Lampel Róbert könyvárus pedig a gymnasiumot 42 frt értékű szakkönyvvel ajándékozá m e g ;
Rozsnyón, hol a takarékpénztár 50, Kőváry Ödön 20
frt segélylyel járultak gymnasiumi célokhoz, egyesek
pedig 21 frtot tettek össze szegény jó tanulók jutalmazására ; Eperjesen, hol a takarékpénztár, 4 algymnasiumi

!

tanuló megjutalmazására, kik a magyar nyelvben legjobb előmenetelt tanúsítottak, 40 frtot utalványozott;
Dr. Bartsch József a gymnasium számára 20 frtot ajándékozott. Dr. Fried Mór Konstantinápolyból a tápintézet gyámolitására 5 frt 40 krt küldött, Kósch Frigyes
pedig a collegiumi okmányok őrizésére egy tűzbiztos
Vett-féle pénzszekrényt adományozott ; Rima-Szombatban,
hol építkezésre Bellus János Selmecbányái tanár 5 frtot,
özv. György Józsefné 8 frtot adott, a tápintézetet Hoffmann Ágost 20, a takarékpénztár 20, a népbank 10
frttal segélyezte, az intézet jólétének emelésére pedig
az egy. gyámintézet 50, a tiszai ref. egyházkerület
19, Dapsy Vilmos 300, a népbank 50, a takarékpénztár 200 frtot adományozott. Összesen 1544 frt 80 kr.
Ha tekintetbe vesszük ennélfogva, hogy egyházaink
és iskoláink gyámolitására, műit kerületi gyűlésünk óta
27,659 frt 40 kr., felsőbb tanodáink javára pedig 9654
frtnyi alapítvány tétetett le ev. egyházunk oltárára
Istennek kedves áldozatul, ha meggondoljuk, hogy egyházaink és iskoláink 7,265 frt 53 kr., felsőbb tanintézeteink pedig 1544 frt 80 krnyi segélyben és kegyadományban részesültek s így összesen prot. egyházunk
jóléte a hitbuzgóság kűtforrásából 46,123 frt 81 krnyi
kegyes áldozattal emeltetett, valóban forró hálával
emelhetjük fel szemeinket a kegyelem istenéhez, ki a
mostoha idők e súlyos évében is támasztott kegyes
jóltevőket egyházunk felvirágoztatása- és vérző sebeinek
behegesztésére, és szent lelkesedéssel esedezhetünk azért t
hogy a megdicsőült hagyományozok nyerjék jutalmul
az igazság koronáját és élvezzék a menyei üdv végetlen boldogságát, hogy a kegyes alapítók és adakozókra áraszsza késő vénségig az élet kies napfényét s
tetézze áldásával az isteni gondviselés, minket pedig
példájok ösztönözzön arra, hogy a jótéteményekbeu,
egyházszeretet- és áldozatkészségben soha ne lankadjunk,
hanem jól tudván, hogy egyházaink szegények s közintézeteink gyámolitásra szorulnak, építsük Isten országát
vallásos buzgóság, k. szent élet és szíves áldozatkészség által.
VI. Egyházi és iskolai épületek javíttattak.
Kézsmárk
szünetelt templomépitését folytatja s
folyó év folytán külsejét elkészíteni és befedni akarja ;
Kassa sírkertjének bedőlt kerítését 250 frt költséggel
megjavíttatta ; Igló épületei kijavítására 986 frtot, taneszközök beszerzésére 884 frt 47 krt fordított és uj elemi
iskola építésével foglalkozik; Sz. Várallya,
épületei
rendbehozása-, iskolai padokra és taneszközökre 422 frtot
áldozott; Sztrázsa a paplak javítását 80 ; Sz. Szombat
a kórház megújítását 400 frt kiadással eszközölte; Zsákóc, 45 frtnyi költséggel egyházi csűrt épített; Jólész
2500 frl költséggel egészen uj iskolát épit, mely jövő
ősszel már teljesen felépülve adatik át hasznalatra •
Ispánmező iskoláját és templomát javíttatta ; Markuska
templomát újból fedette; Pelsőc-Ardó tantermét kipa.
doltatta és célszerű ülésekkel latta el. Ugyan ebben

fáradozik Kecső, mely e fölött az iskola melléképületeit
is tatarozza és uj élés kamrát is készit; Lökösházán a tanitó lak J. Taplocán a paplak fedetett újból;
Hunfalva
200 frt kiadással templomát meszeitette ki ;
Grénic
új iskolatermet készített ; Kokova oltárát 130 frt értékű
vas sorompóval vette körül; Likér az iskolaépülethez
300 frt költséggel istállót emelt és tornyára 120 frton
egy mázsa és 23 font súlyú harangot szerzett; Viborna
toronyépítéshez fogott; B. Szombatban Hamaliár Károly
és Liszka József az egyház orgonáját saját költségükön hangoltatták fel; Orlaj-Törék 2250 frton a kor igényeinek teljesen megfelelő iskolát épített ; Budamér orgonáját javíttatta ; Girált iskoláját és a paplaki istállót
uj padlással és zsindely tetőzettel látta el, 570 frt kiadással uj magtárt épített; Ilanusfalva
tornyát 140 frt
költséggel zsindelyeztette és újonnan festette ; Komlós
paplakát fedette újból, uj csűrt épített, a tanitó lakát rendbehozta, az iskolát és magtárt kitatarozta ; Lapos iskoláját és sekrestyéjét zsindelyeztette újból és pincét épített ; Kapi-Németfalu
paplakát'javitatta, tantermét uj
padokkal látta el, és uj csűrt épített; Uj Klenóc tantermét padoltatta ki ; Eperjes a gymnasticát szerelte
fel újonnan; S. Gömör a gymnasium udvarát és kertét vétette uj fallal körül; Svedlér a lelkészi kertet
kerítette be 150 frt költséggel újból; Göllnicbánya
orgonáját javíttatta ki ; a B. Szombati gymnasium udvarának víz által megkárosult hátulsó kőfalát állította
200 frt költséggel helyre, melyhez a szükséges téglát és
meszet a varos adományozta ; Tokaj tűz által elpusztított
egyházi épületeit 4500 frt kiadással befedette és lakhatóvá tette, de a templomépítés még hátra van ! Miskolc 3212 írtos kiadással a víz által megrongált minden épületeit rendbe hozta.
VII. Középtanodáink
tőkéje gyarapítására
az ifjúságtól begyült a lefolyt évben: Eperjesen 277 frt, Kézsmárkon 207 frt 40 kr., Rozsnyón 160 frt, Sz. Iglón
480 frt, Nyíregyházán 156 frt., R.-Szombatban 180 frt,
Miskolcon 84 frt, S. Gömörön 27 frt. Összesen 1571
frt 40 kr.
VIII. Említésre méltó mozzanatok.
1. Hogy Emericy Dávid felkai lelkész egyházával
f. é. május 23-án ünnepelte 50 éves lelkészi örömünnepét, s az egyház-felügyelő által üdvözöltetve az egyház nevében, ettől ajandokúl egy ezüst serleget kapott.
Philippi János krompachi lelkész és alesperes 1879-dik
év dec. 3-kán tartá az egyház és esperesség részvéte
mellett 25 éves papi jubileumát, érdemei méltánylatául
szintén egy ezüst serleggel örvendeztetett meg. Zelenka
Pál miskolci lelkész és ker. jegyző iránt pedig egyháza
annak jóléte érdekében kiíejtett buzgóságáért egy 1560
gramm súlyú góth izlésű értékes ezüst serleggel fejezte
ki háláját és hű szeretetét.
2. H o g y a Sajó-Arnóthi egyház 1879 dec. 14-kén
tartotta meg templom építésének 100 éves örömünnepét.

3. H o g y a kassai magyar-német egyház bold.
Korcsek István leánytanitó özvegyét nemcsak a szabályszerű évnegyedes 150 frt illetékben részesité, hanem
ezenfölül felsegélésére külön 200 frtot is szavazott meg.
4. H o g y múlt ker. gyűlésünk óta Keresztfalván,
Ménhárdon, Durandon, Ruszkinócon és Tokajban tűzvész
pusztított s kimondhatlan szerencse, hogy egyházi épületeik tűz ellen biztosítva voltak, mert különben a nyomornak lettek volna áldozatai.
5. H o g y a betléri egyház árverés útján 280 frton
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/8 úrbéri telket vett, ebből a házat az árváknak adta
vissza, a csűrt a lelkész és a tanitó használatára engedte
át, a föld és rétek béréből pedig tartozásait törlesztendi.
6. H o g y a miskolci elemi iskola a Székesfehérváron bemutatott rajz, szépírás és női munkatárgyakért
elismerő okmánynyal tüntettetett ki.
7. H o g y Radványi István miskolci felügyelő a
párisi világkiállítás alkalmából a kereskedelem és ipar
terén szerzett érdemeiért O Felsége által koronás arany
érdem kereszttel lőn kitüntetve.
8. Hogy Griesinger Gusztáv wíirtembergi, salzburgi nyugalmazott lelkész néhány stuttgarti előkelő
nőnél 150 markot gyűjtvén jótékony célra össze, abból
szegény magyarhoni lelkészek számára 8 uj szép Luther
öltönyt készíttetett s küldött hozzám, melyekből egyházkerületünkben egy-egy Meleky András svibóci, Philadelphi Manó F. sajói, Honécy Miksa tokaji, Dianiska
Albert kis szebeni és Cuker János komlósi lelkészeknek
adatott, a többi pedig Krizsan szúlyói, Thomay szegedi
és Hrisko hodrusbányai lelkészeknek küldetett meg.
Ily nemes keblű jótékonyságot gyakorolt Walz Ede
wíirtembergi déren-dingeni lelkész is, ki 100 markot
küldött hozzám 58 frt 60 kr. értékben egy szegény
lelkész felsegélésére, mely általam Cuker János komlósi
lelkész családjának gyámolítására szolgáltatott ki.

A tolna-baranya-somogyi ágost. hitv. evang.
egyházmegye közgyűlése.
(Vége.)

Az új esperes a következő beszéddel foglalta el
hivatalát :
Nagy tiszteletű, Tekintetes esperességi gyűlés ! Ezen
nagy tekintélyű egyházmegye, melynek küldötteit és képviselőit van szerencsém itt egybegyülekezetten látni, engem azon megtisztelő kitüntetésben részesített, hogy egyhangúlag nyilatkozott bizalmából esperesévé választott ;
és midőn ezen gyűlés küldöttsége meghívásának hódolva
a felajánlott esperesi hivatal elfoglalására megjelentem,
és a nagyt. és t. gyűlés színe előtt állok, oly formát
érzek, mint hajdan az urnák egy szolgája érezhetett, a
Hóreb hegyén, az égő csipkebokor előtt, melyből a
népek, és az egyesek sorsát kicsinyben és nagyban
igazgató legfőbb hatalomnak, az istennek szava imi-

gyen hangzott feléje : »jere ide, ime elbocsátlak téged — cselekedd, vigyed végbe azt a munkát, melyet
én parancsolok te néked. 4 Ily formát érzek pedig t. gyűlés, nem abban a részben, h o g y én magamat annak
nagyságával összemérni akarnám, vagy hogy a nekem
jutott feladatot, a rám mért munkát annak világtörténeti jelentőségű munkája mellé állítanám ; hanem igenis
oly formát érzek abban a részben, h o g y én is ezen
nagy jelentőségű esperesség irántam egyhangúlag nyilatkozó bizalmában és jó véleményében Istennek velem
rendelkező és velem parancsoló szavát vélem felismerni;
és még abban is, h o g y én is, szemben nagy és nehéz
feladatommal, melyre hivattatom, elsőben is a nehéz
munkától való vonakodást, megdöbbenést, csüggedést,
bátortalanságot érzem ; és ha e percben magamat, és
csekély jóakaratnál egyébbel semmivel sem rendelkező
személyemet a rámbizott feladattal összevetem és mérlegelem, az első szó, mi ajkamra jő, azon kérelem : oldozzatok fel, bocsássatok el engem.
És mégis, t. gyűlés , midőn alázatos engedelmességgel meghódolva az egyházat kormányzó Isten akaratának és az esperesség velem rendelkező elhívásának,
az esperesi széket elfoglalandó a t. gyűlés színe előtt
állok, mintha új erők lelkesedését érezném, és örömmel
üdvözlöm az ő képviselőiben és küldötteiben ily számosan egybegyülekezett t. b.-somogyi egyházmegyénket.
Itt látom ezen esperességnek volt, most lelépő esperesét, ki ezen nehéz hivatalát 17 éven át egyházunk iránt
tanúsított oly buzgó odaadással és ritka áldozatkészséggel viselte, és ki az egyház ügyeinek szolgálatában
elfáradt, de azt, hiszem és tudom, fel nem adja soha ;
itt üdvözlöm e. megyénknek újólag választott világi elnökét és felügyelőjét Nádosy Kálmán ő nagyságát, ki
hajdan oly pályát szolgált, mely a világ szerint fényt, címet, babért és dicsőséget szokott osztani és aki mégis
az ő családja, az ős prot. Nádosy-család traditióit és
apai vallása iránt buzgó lelke sugallatát követve, mikor egyházmegyénk bizodalma hívta őt, kész volt tekintélyét, munkáját és áldozatkészségét, a fényt, gazdagságot nem igérő, csak munkát és áldozatot igénylő szegény
prot. egyházunk ügyének szolgálatába felajánlani; itt
találom továbbá Összegyülekezve
egyházmegyénknek
távoli vidékekről ide sereglett lelkészi karát, iskoláinknak képviselőit, ev. tanügyünknek munkásait, és a világi
részről való férfiait, tanácsosait, oszlopembereit, kiket
én úgy hiszem, mind ugyanazon egy ügynek buzgó
szerelme vezérlett ide, t. i. ősi vallásunk, ev. prot. egyházunk iránt való buzgó szeretetük és érdeklődésük. Üdvözlöm, szívem mélyéből fakadt örömmel és bizodalommal üdvözlöm az így összesereglett gyűlést, és mint
hajdan nemzetünk egy nagy költője, ki hazáján, nemzetén már csak csüggedni tudott, mikor a haza iránt
fellelkesült nemes hadat látta, örömkiáltásba fakadt
ki; úgy én is, üdvözletem e percében csüggedt lelkemet felemelkedni érzem azon gondolatban, hogy hisz
nem vagyok én magam, kit ez ügy lelkesít ; hogy

hisz van még e vidéken prot. egyház, ev. egyház ;
hogy él még vallásunk; h o g y áll még Sionunk, melyet apáink buzgó akarata a hitnek, a lélek emelkedésének, és a prot. nemzeti mívelődésnek állított, és
hazánk e vidékére épített. E pillanatban érzem, hogy
hisz még testület vagyunk, erkölcsi, vallási testület, az Isten szent kezétől összeszerkesztett organismus, mely még él, melynek önön szervei, önön élet
elvei, céljai vannak, melynek az emberiség továbbképzésére, mívelésére nézve és hazánk érdekében is egy
szent missiója van. Sőt — ha szabad ily békés munkára
ily harcias kifejezést használnom, — amennyiben a
prot. egyház munkája mindenkor a valódi civilisatió, a valódi felvilágosodottság, és a valódi humanismus, a valódi polgári és emberi erények terjesztésének
érdekében teljesített hadjárathoz hasonló: hazánk ezen
végvidékére helyezett esperességünk ezen gyűlésében
egy tábort látok, mely, ha helyzetét jól felfogja, hivatva
van, itt a keleti barbárság és a műveltség határán a
nyugat-európai civilisationak ujabb-ujabb erődöket és
telepeket állítani és úgy látszik,' épen a mi lutherán egyházunknak van azon missiója, hogy idegen nemzetisé
gek közt működjék, s hogy ezeknek művelése által, a valódi keresztyén műveltségnek és polgárosításnak, a hazának ujabb-ujabb erőt és ujabb tért foglaljon.
íme így fogom én fel helyzetünket, t. gyűlés,
és ezen jelentősége van az én örömömnek, midőn ezen
nagykiterjedésű esperesség gyűlését ennek elnökségében
és képviselő tagjaiban üdvözlöm.
É s mondjam-e t. gyűlés, hogy ezen külön testületi érzetben foglaltatik egyszersmind az én programmom, a vezérelv, melyet esperesi és elnöki hivatalom
teljesítésében követni akarok. Értsük meg egymást, t.
gyűlés.
Hajdan, az ó szövetség népe két főkincscsel birt, melyet frigyládájában mint szent ereklyéket őízött. Az egyik
Áron botja ; a másik a törvény, az ő társadalmi törvénye és rendje. Ú g y ev. prot. egyházunk is két ily
kincscsel, klenodiummal bir, melyeket fenmaradása, erősbödése és győzelme drága kincséül féltenie, megőriznie
kell. Az egyik : az ő vallása, az ő bibliai hite ; a másik:
a törvény, autonom igazgatása, társadalmi rendje.
Hit és törvény ! E kettőben fekszik, e kettőben
van megfejtve a magyarhoni protestantismusnak a
múltra nézve küzdelme, a jövőre nézve erősbülése, prosperálása vagy hanyatlása. A tapasztalás mutatja, hogy
minden intézmény csak azon erők által áll fen,
amely erők azt létre hozták, és ezen törvény alól az
ev. egyház sincs kivéve.
A m i már a vallást illeti, ebben a részben főkincséiil tekinti és tekintse is egyházunk a hitszabadságot,
a szabad vizsgálódást, a szabad meggyőződést, a szabad lelkiismeretet, melyen semmiféle embernek hatalma
nincs. A b b a n a részben jól teszi a mi egyházunk, ha
magasra emeli a reformátió által kezébe adott zászlót,
ha protestál minden emberi önkény ellen, mi a hit

szentélyén erőszakot tesz, és „ha megáll ama szabadságban, melylyel Krisztus megszabadított minket és nem
kötelezi magát ismét valami emberi szolgálatnak igájával.* Itt, és ebben a részben semmi más kényszert nem
ismer a mi prot. ev. egyházunk, mint az Isten szájából
jött, mint az Isten lelkéből fuvallott beszédnek hatalmát,
mint az evangéliumnak, és az abban nyilatkozó léleknek
és hitnek kényszerítő erejét. Csakhogy kell-e mondanom,
ezen prot. szabadság nem azt teszi ám, h o g y most már
csak törjük szét Á r o n n a k botját és vessük ki egyházunkból a hitet és vallást, hanem azt teszi, h o g y engedjünk a hit megszentelő és fegyelmező hatalmának,
hogy féltsük azt, tartsuk meg azt és őrizzük, mint mívelődésünk, lelki szabadságunk, és egyszersmind boldogulásunk, fenmaradásunk drága palládiumát. Prot. hitszabadság, — ez nem azt teszi a világiak részére, h o g y
most már oldozkodjunk, szabaduljunk meg minden
vallástól, bontsuk szét az oltárokat, és szakasszuk el a
kötelékeket, melyek az emberi lelket az Istenhez kötik ;
hanem igenis azt teszi, h o g y építsük azon oltárt, ápoljuk a vallást, keressük annak igazságait, és engedjük
at magunkat, hódoljunk meg ezek felemelő hatalmának, és higyjük el, hogy ebben magunk és nemzetünk,
erőben, súlyban és műveltségben csak nyer. A z t
mondja a világ rólunk, h o g y mi politizáló nemzet vagyunk. Higyjük el, hogy nem jó politika ez idő szerint, szakadozó, korhadt társadalmi életünknek egyedüli szilárd alapját, a vallást bomlasztani. H a n e m
építsük és erősítsük a z t ; ebben megtartásunk van. Ez
mai napság, és mindenkor a jó politika. É n tovább
megyek, t. gyűlés Protestáns hitszabadság, ez m i r á n k ,
az oltár szolgaira, a lelki tanítókra, és iskolai nevelés
munkásaira nézve nem azt teszi, hogy mi most már
ötleteink szerint szabadon rendelkezhessünk az egyház ránk bízott kincseivel, melyeknek mi csak sáfárai,
és nem gazdái vagyunk ; hogy most már bontogassuk
és hordjuk szét a szegletköveket, melyekre apáink hite
építette az e g y h á z a t ; hanem azt teszi, h o g y legyünk
a ránkbízottakban hű sáfárok, h o g y tartsuk meg és őrizzük meg az egyházat azon az alapon, melyre Jézusban az örök igazság beszéde azt állította és fentartotta.
Ne erőtelenítsük meg abban az Istennek erejét emberi,
idővel
változó
okoskodásaink
erőtlenségével,
mely
mától holnapra változik ; hanem hirdessük az evangéliumot, hirdessük hittel, lelkünk, életünk egész odaadásával. Hirdessük még a háztetőkről is . Valami léha beszéd az, mely a mai nap járja, h o g y a keresztyénség isteni ereje a protestantismusban megerőtlenedett.
Németország, és különösen az angol-szász faj története
mást bizonyít. Azt bizonyítja, h o g y van ebben még
életrevaló és regeneráló erő, azt mutatja, h o g y még
az a „só* az, mi megtartja a társadalmat a rothadástól,
ha ugyan a sáfárok kezében meg nem ízetlenül. Higyjük mi
azt, higyjük el, hogy egyházunknak egyik félteni,
megőrizni való kincse a tiszta evangelium, a hit, a
vallás ereje. Ezt ha nem ápoljuk, ezt ha nem őrizzük,

a mi frigyládánk üres. Nincs ebben életrevaló, megtartásra való erő. Nem fog az terjedni, nőni, erősbödni,
hatni. Minek is az itt? Csak dög az, mit a saskeselyűk
széthordanak ; csak pozdorja, mit az idők szele összezúz és elseper.
A másik félteni, megőrizni való kincsünk a törvény, autonom egyházigazgatásunkban a jogi alap,
a törvényes rend. T. közgyűlés, én azt gondolom,
minden jóra-való eszme, mely hivatva van, hogy ne
csak mint m e d d ő elmélet a levegőben függjön, vagy
mint valami fényes felhő a magas egekben járjon, hanem mint ható eszme az emberiség társadalmi és erkölcsi világába belépjen, és ott termékenyítőleg hasson,
alkosson, — mondom, minden ily eszme, szerintem
szükséges, hogy a földre lépjen, h o g y itt alakot nyerjen, h o g y itt a társasági, jogi alapon elhelyezkedjék,
szóval, hogy testületté legyen. A z eszmének ezen teste
pedig ennek társadalmi szervezkedése, és a corporatió,
fenallása. Már pedig egy testület, legyen ez mégoly
erős és izmos, ha annak tagjait egy akarat nem mozgatja, mégis csak beteg, mégis csak g y ö n g e az. E g y
hadsereg, ha bár az egyénenként át volna hatva az
iigy szentségétől, ha ízenként és tagonként nem all a
j o g és kötelesség és összetartozási érzet alapján, és öszszevágón nem működik, minden egyéni önfeláldozás és
hősiesség mellett is meg fog veretni. Már most alkalmazzuk ezeket az egyházra. H o g y a reíormatió életrevaló eszme, ez mai nap már kétséget nem szenved ;
hanem h o g y jogi oldalának, testületi lételének kifejtését, consolidálását
végzetszerű múltjánál fogva itt
Magyarhonban mindeddig eléggé nem létesítette és
nem létesíthette, ez csak sajnálni való, de nem tagadható. Pedig, h o g y mily erő fekszik a testületi lét és a
szilárd jogi alap keretében valamely testületre nézve,
ezt megtanulhatta volna egyházunk, ha mástól nem, a
katholikus egyháztól. Mi szerencsétlenül, ideális liberalismus csalképei, utópiái után futkosunk és kergetődzünk, szabadságot akarunk, protestáns
szabadságot,
korlát nélkül, törvény nélkül, egységes cél nélkül, öszszefiiggés nélkül, testületi kötelék nélkül, kötelesség teljesítése nélkül. A z egyház szent testének minden szerve,
egyháztag, gyülekezet, lelkész, tanár és tanitó, tehet,
mit akar, tanít, amit akar, hisz, amit akar. Ez a mi
protestáns szabadságunk utópiája. Uraim , ily szabadság
nem létezik, ily szabadság az anarchia, az anarchia pedig a legnagyobb zsarnokság, ily szabadság a megoszlatás, a megoszlatás pedig a halál.Mint oldott kéve széthull protestáns egyházunk .
Tisztelt egyházmegyei gyűlés, a protestantismus
Magyarhonban mind a két hitvallású felekezete szerint
határozottan a presbyteri-synodalis rendszer alakját vette
fel, és ezen irányban indult jogfejlődésében. Bármi viharos volt múltja, sokszor megtépetten, sokszor a földig sújtva és megalázva, és mindenkor szegényen ; de
ezen egy kincsét, önkormányzati jogát és alkotmányát,
minden idegen hatalomtól, és hívatlan beavatkozástól

mindég féltve szorította kebléhez. Önön sorsát önnön kezében tartotta. És ezt jól tette és jól teszi.
Az egyház, — protestáns értelemben — csak a
maga hitének erején állhat fen, vagy nem áll fen. De
mondjam-e, hogy ez a féltett kincsünk, az autonomia, nem azt teszi ám, hogy hagyjunk az egyházban
mindeneket, a hogyan mennek; hanem annyit tesz,
hogy annak dolgait mi magunk vegyük kezünkbe, és
azok menetelét a magunk alkotta törvények által szabályozzuk ; és nem azt teszi, hogy a magunk hozta
törvények és alkotta jogok nem törvények és nem jogok, miknek senki nem tartozik meghódolni; hanem
annyit tesz, hogy azok annyival is inkább kötelezők
és hajlíthatatlanok, mivel mi magunk emeltük azokat a
jogérvényesség polcára, a törvény oltárára. Ez egyházunknak életkérdése. Adjunk autonom igazgatásunknak súlyt kifelé és beleié az által, hogy ezt a törvény
és jog fogalmára emeljük, és mutassuk meg, hogy mi
protestánsok a keresztyénséget az önigazgatással, a törvényt a hitszabadsággal párosulva és összhangzatosan
fen tudjuk tartani.
De bevégzem már is hosszúra nyúlt beszédemet,
megköszönve az egyházmegyei gyűlésnek türelmét,
melylyel meghallgatott.
Felemeltem ev. egyházunknak szentélyét, melyben
annak legdrágább, legféltettebb kincsei foglaltatnak;
felírtam a két jelszót: evangéliom és törvény, vallás
és rend. Szilárd meggyőződésem, hogy csak e kettővel
győzünk és csak e kettővel teljesítheti egyházmegyénk
e nagy vidéken fontos missióját. Vallás és rend az oltár körül, mint az iskolában, ez a kettő irányozandja
munkálkodásomat, melyet ezennel felveszek. Legyen
azon Isten áldása !
Az egyházmegyét pedig kérem hogy a mint igénytelen
személyemet karjaira emelte, úgy támogasson engem
tovabbra is jóakaró törekvéseimben bizalmával.
Poór

József,

meg a főpásztor, hol a gyermekekkel megejtett s a tanitó ritka ügyességét tanúsító jeles vizsga fölött teljes
elismerését nyilatkoztatván, búzdította a kicsiny sereget,
hogy gyarapodjék a tudományban, de mindenek fölött
az istenfélelemben. Majd a tanteremnek iskolai könyvtár- és tanszermúzeumul szolgáló mellékhelyiségét s a
tanitólakot megtekintvén s egyben és másban tanácsoló
észrevételeit megtevén, kíséretével együtt az egy házfelügyelő úrnak lőn úgy az ebéden, mint éjszakára is vendége.
E tisztes családban a kedves háziasszony elnöklete
alatt kedélyes beszélgetés s vidám pohárköszöntések
között elköltött ebéd után ismét munkahoz látott a főpásztor, olvastatván az egyháznak ez alkalomra írt történetét és a látogatási jegyzőkönyvet. E történet szerint
a szelei hívek előbb az alberti, majd miután Tápió-Szt.Márton 1783. évben anyásíttatott, ez utóbbi egyházhoz
tartoztak. 1797. évben említtetik első tanitójokul, Gaba
István szabómester, ki egyszersmind istenitiszteletek alkalmával előénekelőjük is volt. 1803. évben már van
egy 110 v. frtos imaházuk, 1826 évben tartottak a ma
is álló csinos templomban az első istenitiszteletet. 1828.
évben 2 harangot kaptak ajándékba Nagy Leogárdné
asszonytól. 1832. évben szereztek orgonát. Szószékök
a gróf Beleznay pilisi kápolnájából nyert ajándék. Végre
Szele, Farmos leányegyházzal anyásíttatott 1838. évben.
Eztán építette a mai díszes paplakot, iskolát tanitólakkal, szerzett, részint kapott oltárterítőket, szentedényeket
s a harmadik harangot, mint Káldy Istvánné ajándékát.
1842. évi tagosítás alkalmával kapott az egyház lelkésze
részére egy telek, tanítója részére felényi földet. Ugyanez
évben a közbirtokosság 5 ezer frt alapítványt tett, melyből az evang. egyházra 3220 frt esett, a többi a reform,
egyházat illetvén. 1861. évben alapíttatott a takarékmagtár. 1862. évben az előbb egyesülve volt ágost. és
helv. hívek között az egyesség felbomlott s bár többször
tétetett kísérlet ujabb egyesülésre, az mind a mai napig
nem sikerült. Alapítványai közül a legnagyobbat, a
Káldy Miklós-féle 5 ezer frtot 1869. évben kapta.

ref. lelkész.

Superintendensi

egyházlátogatás.

Főtisztelendő Szeberényi Gusztáv bányakerületi
superintendens úr a pestmegyei evang. esperességben
tavaly megkezdett egyházlátogatását az idén folytatja.
F. h. 4-kén reggel indult Ceglédről, hol az éjet
a lelkésznél töltötte, kíséretével Tápió-Szelére, mint az
idénre tűzött egyházlátogatás első állomására. A határon belül bandérium fogadta, a község elöljárói, notabilitásai, élükön a szelei egyház érdemes felügyelőjével
Benedicty Gyula úrral. Kölcsönös üdvözlet után a főpásztor ekként megszaporodott kíséretével folytatta útját, s taracklövések, harangzúgások s az utcára sereglett
érdeklődők sorai között tartotta bevonulását a paplakra.
Itt az egyház vénei, élükön a lelkészszel fogadták és
üdvözölték azt, ki kijött közéjük az Úrnak nevében.
Rövid pihenő után első sorban az iskolát látogatta

Másnap szept. 5-kén délelőtt istenitisztelet tartatott
a templomban, mikor a helybeli lelkész, Frenyo Andor,
a superintendens által kitűzött Lukács 18, 26—30 fölött
szónokolt az örökéletben, örök üdvösségben való hírről,
mutogatván az örökkévalóság lehetőségét, bizonyítván
e hit alapos voltát s felelvén e kérdésre : kicsoda üdvözül tehát ? S midőn ő a szószékről le, a főpásztor az
oltár elé lépett s mintegy a szószéken mondottak koronájául, hatályos szavakban fejtegette, hogy nem mierőnk,
hanem Isten kegyelme a mi hozzájárulásunkkal részünkről ; nem a hit, mint ismeret, tudás, de a hit, mint élet,
tehát a hitélet üdvözít. Majd következett az egyház
történetének s a látogatási jegyzőkönyvnek fölolvasása
és ennek kapcsában a főpásztori intézkedések kihirdetése,
melyek utan a főpásztor az oltár előttről imára hivta,
végül pedig megáldotta a híveket.
Teszáry László szolgabíró s közbirtokos úr házában
köszöntésekkel fűszerezett ebéd után tolytatta a
PÁPA

főpásztor útját Tápió-Szt.-Márton felé. Közben Farmoson,
mint a vizitált Szele leányegybázában megállapodott a
menet úgy a templom, mint később az érdemes felügyelő, baró Kaas Ede lakása előtt. A templomban szép
számmal összegyűlt hivek buzgó éneke után a főpásztor
lelkes szavakkal buzdította a filiális híveket, hitökben
állhatatosságra és egyházukhoz való hű ragaszkodásra.
Majd buzgó imával és atyai áldással vett tőlük búcsút,
valamint pár percnyi időzés után a tanitólaktól, végül
a felügyelő úr hajlékától is.
Tápió-Szt.-Márton határában ismét bandérium által, a járás szolgabirójával és Szentkirályi Kálmán úrral
élükön, fogadtatott a főpásztor. Kölcsönös üdvözlet után
a népek százai között harangszó mellett vonult a községbe, a paplakra a menet, hol diadalivek, üdvözlő feliratok, az egyház vénei a lelkészszel, L á n g Adolf alesperessel hirdették a főpásztor megérkezte fölötti lelkesítő
örömet. A lelkész üdvözlő s a főpásztor beköszöntő
szavaínak elhangoztakor általános éljen riadal között
nyújtott át a lelkész ünnepi díszben öltözött ritka szép
leanya egy csinos virágbokrétát a főpásztornak ama
szavak kíséretében: Fogadja főtisztelendőséged hődo
latunk jeléül
Rövid szünet után már ismét munkánál ült a főpásztor, ismét az egyház történetét és a látogatási
jegyzőkönyvet olvastatván. E történet szerint a szentmártoni evang. hívek, kik a Kubinyi család altal felföldről telepíttettek ide, kezdetben az alberti egyházhoz tartoztak, mint filia. Első tanítójukká lett 1782. évben
Jancsovich Pál selmeci tanuló. Sok viszontagság, főleg
a helybeli plebánussal vívott harc után, a ceglédi hívek
csatlakozása által képesekké lőnek 1783. évben anyaegyházzá alakulni. Kezdetben Kubinyi László lakásán
rendezett be számukra imatermet, hol a most teljesen
magyar hívek, akkor még magyar és tót nyelven tartottak istentiszteletüket. 1811. évben a lelkész részére
12, a tanitó részére 3 hold földet kaptak a földesuraktól. A mai díszes templom alapkövét 1845 évben tették le s az építést 1847. évben végezték. A toronyba
3 harang hűzatott fel, miket részint k a p t a k , részint készítettek. Francsek János nemcsak egy harangot, de keresztelő medencét is, Kubinyi Ágoston pedig
egy szép oltárképet ajándékozott. Az 1857. évi tagosítás alkalmával lelkész részére egy, tanítóéra fél telek földet kapott az egyház. 1859. évben építtetett a
mai díszes iskola tanitói lakkal egyetemben. 1870. évben
a jelenlegi szép paplaknak vettetett meg alapja. 1878.
évben a templomnak előbb csonka tornya kiépíttetett.
A lelkek sz. 1005.
Másnap szept. 6 kán délelőtt istentisztelet tartatott, mikor a helybeli lelkész, Láng Adolf alesperes,
I Korinth. 3, 9—11 fölötti szónoklatában fölhívta a híveket, mondván : építsünk a ker. anyaszentegyházat.
Epitsük, vagyis belső és külső javat mozdítsuk elő; s
tegyük ezt, mint egyetértő s az egy igaz alapon álló
munkások. Majd a főpásztor az oltár előtt folytatta,

mondván, hogy ő is azért jött, hogy építni segítsen,
mindazáltal az egyház mindegyik tagjának részt kell
vennie az építési munkában ; s az épités alapja az legyen, melyen kivűl más alapot senki nem vethet s
mely a Jézus Krisztus ; s ez alapon az egyház belső s
külső jólétét bár, de mégis ama krisztusi elv szerint
mozdítsák elő: keressétek mindenek előtt Istennek országát ! Ezután az egyház története s a látogatási jegyzőkönyv olvastatott fel nyilvánosan s a főpásztornak
ezek alapján tett kötelező intézkedései hirdettettek ki.
Az ünnepélyt a főpásztor imája s áldása rekeszté be a
templomban.
Ezután egyenesen az iskolába vonult az ünneplő
közönség, hol a gyermekek vizsgáltattak meg röviden.
Majd Kubinyi Géza egyházi felügyelő úr fogadott bennünket ebédre vendégekűl, hol vidám pohárköszöntések
között töltöttünk egy pár emlékezetes kedves órát, míg
végre ütött a válás órája, mely a főpásztort Bénye felé
szólította. Áldva jött, áldva távozott! Isten vezérelje az
ő egyházának üdvére mindvégig!
Törölc József]
esp. főjegyző.

Az aradi ref. egyház félszázados jubileuma.
Az aradi helv. hitv. egyház legközelebbi felhős
éjjelei után ébredezni kezd lethargikus álmából s örömmel konstatálhatjuk, hogy a forduló ponton áll. Az új
lelkész közörömmel fogadott indítványa folytán, egyszerű,
de szép, a város minden osztályainak érdeklődését teljes mértékben felköltött vallásos ünnepélyt rendezett a
múlt hó 29-kén fennállásának félszázados évfordulója
alkalmaból a templomban, hol a különféle testületek küldöttségein kivül a város, a megye, a katonai hatóság
és a különböző hitfelekezetek méltóságai, lelkészei, elöljárói képviselve voltak.
Az ünnepélyt a különböző hitfelekezetek zeneértő
férfiaiból alakult khorus nyitotta meg a néphymnus és
zárta be Kreutzer „az urnák napja ez*, megragadóan
szép dallamával. A kezdő és zárének között Ferency
Gedeon helybeli lelkész és e. m. tanácsbiró lépett
a szószékre és a bevezető könyörgés után alkalmi beszédet tartott, mely minden cafrang nélküli stylja, tartalmas emelkedettsége által mind végig lekötve tartotta
a művelt közönség figyelmét és a hivatottak részéről
méltán megérdemlett elismerésben részesíttetett.
A vezérige Mózes III. könyve 25. részének 9—10
verseiben foglalt amaz testamentomi parancs volt „szenteljétek meg az 50-dik esztendőt, legyen az kürtnek
zengésének esztendeje tinektek 4 és pedig nem ó, hanem
az egyház specificus viszonyai által parancsolt új testamentomi értelemben, élénk színekkel emelvén ki első sorban a protestáns egyházi életet a város falai között ez
előtt 50 évvel, a hitbuzgó elődök áldozatkészségét, azoknak a különböző hitfelekezetek által testvéries szeretettel gyámolított példányszerű tevékenységét, majd az
egyház hanyatlását illustrálta, sikra szállván az érin-

tett hanyatlást előidézett okok és áramlatok ellen
és az alapige ezen kifejezéséből „legyen az kürtnek zengésének esztendeje tinektek* vonta le a jövőre nézve
befejező következtetéseit.
De ez még nem minden. Ugyancsak a lelkész indítványa és a presbyterek buzgósága folytán a templomi
ünnepélyt megelőzött estén, aug. 28., a magukat hitfelekezeti különbség nélkül teljes készséggel felajánlott városi és vidéki előkelő hölgyek Lukácsi Miklós r. kath.
férfiú igazgatása alatt színi előadást rendeztek az egyház
javára, a városnak e célra dijnélkül átengedett gyönyörű
színházában és míg folyvást kitörő tetszés nyilvánítások
izgalmai között tartották a színházat zsúfolásig megtöltött művelt közönséget, az egyház pénztára számára
624 frtnyi bruttó jövedelmet teremtettek.

Orgonaszentelési ünnepély
Palkonyán.

Dráva-

A magyar reformált egyházakban általában, de
különösen a felső-baranyai ref. egyházmegyében altalánossá kezd válni a templomoknak orgonákkal való felékesítése, amely vallásos szokás merőben meghazudtolja
a korunkban annyira divatossá vált kifakadásokat a nép
vallástalanságát illetőleg ; mert ahol 5—6 száz lélekből
álló egyház, mint a drávapalkonyai, képes saját szerzeményéből 1250 forintot orgonára szentelni: ott nem szólhatunk a vallás iránti közömbösségről.
Aug. 22-ére volt kitűzve az orgonának közhasználatra való átadása és egyszersmind felszentelése. Délelőtt 9 órakor már ünnepélyes mozgás és szokatlan
néptömeg jelenté a templomi szertartás órájának közeledtét ; három negyed óra múlva pedig már annyira megtelt
a templom helybeli és vidéki közönséggel, hogy egy
nagy rész a templomon kivül volt kénytelen megfeszíteni hallási érzékét, nehogy az uj orgona eddig még
nem hallott hangjaiból valamit elveszítsen. Nagyszerű
az érdeklődés, amelylyel a távolabb lakó falusi nép is
ez orgonaszentelési ünnep iránt viseltetett. 10—15 község lakosai voltak ott jelentékeny számmal képviselve.
Tíz órakor mi is, mint a helybeli lelkész ur vendégei Kovács Antal főesperes s a helybeli lelkész úrral
beléptünk a már zsúfolásig telt templomba ; szerencsére
számunkra egy üres pad, és az úrasztala előtt néhány
szék fentartatott.
Megkezdődött az istenitisztelet. Dávid Lajos helybeli tanitó ur egy összhangzatos éneket énekeltetett az
erre betanított fiatalsággal, mely után esperes ur kilépvén
az úrasztala elé, egy lélekemelő imát, magasztos beszédet mondott, melynek hatását még inkább emelé a szónok imponáló, igazi papi alakja; elmondta továbbá, a
helybeli lelkész ur által készített vázlatból, az egyház
rövid történetét, önálló egyházzá alakulását, a nép munkás szorgalmát az egyházvagyon gyarapítását illetőleg.
Felolvasta az 1827-iki árvíznek az egyház épületeiben

tett rombolásairól szóló jelentést, mit az akkori lelkész
Gózon Lajos ur részletesen feljegyzett az egyház naplójába. Majd feltüntette a jelenlegi lelkész Szabó József
ur öt évi munkás buzgalmának meglepő eredményeit az
egyház vagyonának gyarapításában, mely szerint DrávaPalkonya lett az egyházmegye anyagilag leggazdagabb
egyházközsége; végre az orgona lélekemelő hatásának
rövid fejtegetése után, jelt adott az orgona megszólaltatására. Erre megszólalt az orgona, melynek hangjait
a nép feszült figyelemmel hallgatta; azután a 66-ik Dics.
I. és 6-ik verseit éneklék a helybeli tanitó ur orgonakisérete mellett.
A közös ének után Szabó József helybeli lelkész
ur lépett a szószékre ; buzgó ima és összhangzatos ének
után, mit Zágonyi György nagyharsányi orgonista ur
művészileg kisért, alapúi vévén a 150-ik Zsoltár 1. 3.
4. verseit, alaposan és népszerűen fejtegette, hogy miben all az Isten dicsérete; majd a zene és különösen
az orgona magasztos hatásáról szónokolt benső melegséggel.
Az uj orgona valóban szép és jó ; mindenki meg
volt vele elégedve, sőt ahozértőktől hallani lehetett,
hogy a drávapalkonyai orgona a legjobb és legdíszesebb a felsőbaranyai egyházmegyében levő orgonák
közt, és építőjének Angster József pécsi orgona-épitész
urnák a legnagyobb dicséretére válik, mit az egyház
által kijelölt bírálók, Zágonyi György nagyharsányi ref.
orgonista-kántor és Szűcs Dániel siklósi ref. kántor-tanító
is bizonyítanak egy nyilatkozatukban.
Az istenitisztelet után teritett asztal várt bennünket a vendégszerető lelkész ur házánál. Ebéd közben természetesen a felköszöntéseknek nem voltunk szűkében.
Az esperes ur a helybeli buzgó lelkipásztorra emelt poharat s a helybeli lelkész ur, az egyházmegye viszont nagyérdemű főesperesére. Ugyancsak helybeli lelkész ur poharat ürített még Zágonyi György úrért, a kitűnő orgonistáért és Angster József orgona-épitész úrért.
No de míg mi lakmároztunk, azalatt a gyülekezet
tagjai sem éheztek, sőt egy térségen csapra vertek
néhány hordót és itták az orgona áldomását, mi alatt a
zene szólt és az ifjúság járta a csárdást.
E g y másik banda meg a lelkész ur házában nóga"
tott bennünket táncra és mi engedtünk e nógatásnak ;
mulattunk kivilágos-kivirradtig.
A d j a Isten, hogy a hitbuzgóság ennyi örömet szerezzen a magyar reform, egyház többi gyülekezeteinek is!
Bugyán
Aladár.

I R O D A L O M .
N é p s z e r ű e m b e r é l e t t a n . Tanodák s a mívelt közönség használatára. Irta Dr. Török József, debreceni
akad. tanár, a m. tud. akad. rendes tagja stb. Debrecen. Ifj. Csáthy K. bizománya. 8-rét, X V I + 2 0 8 lap.

Ára 2 frt. — Az érdemekben gazdag szerző jelen munkáját — úgy látszik — első sorban tanítványai számára
készítette. Áz emberélettan ugyanis a debreceni főiskolában már 30 év óta mint önálló tudomány adatván
elő, mind érezhetőbbé vált egy élettani kézikönyv szüksége. De midőn Dr. Török ezen szükséglet betöltésére
vállalkozott, egyszersmind olyan munkával gazdagítá
irodalmunkat, melynek a művelt nagyközönség is igen
nagy hasznát veheti. Nem vagyunk ugyan szakértők s
így tüzetesen nem szólhatunk hozzá e munkához; de
annyit mondhatunk, hogy nagy élvezettel olvastunk abból el néhány fejezetet. Nem hiába, hogy 30 éve tanítja Dr. Török az élettant ; de elő is tudja azt adni
olyan tetszetős formában, népszerű és világos nyelven,
hogy megértheti minden írástudó ember. Valóban Dr.
Töröktől példát vehetnek tudósaink, hogyan kell a tudományt népszerűsíteni. A legmelegebben üdvözöljük
szerzőt, hogy a nehéz feladattal ily kitűnően megbirkózóit. Meg vagyunk felőle győződve, hogy a szakközönség is a legteljesebb elismerésben fogja részesíteni.
Ajánljuk a munkát különösen a tanférfiak
figyelmébe.
A beregi ev. ref. e g y h á z m e g y e 1880. jul. I. és
2-dik napján Beregszászban tartott közgyűlésének jegyzőkönyve megjelent. ívrét, 12 lap. Igen óhajtanok, ha
az egyházi gyűlések jegyzőkönyvei általában 8-ad rétii
füzetekben jelennének meg. A kezelésűk és a könyvtárakban való elhelyezésük így sokkal kényelmesebb lenne,
azután meg csinosabbak is a 8-rétü nyomtatványok az
ívrétüeknél.
Zubricky Endre, polgári iskolai tanár, 12 darab
igen csinos szépirási mintát adott ki, módszertanilag kidolgozva. E g y darab ára 20 kr. Kapható minden papirés könyvkereskedésben és szerzőnél, Budapesten, akácfautca 63. sz. alatt.
Két polg. iskolai t a n k ö n y v jelent meg közelébb.
u. m. A magyar-osztrák
monarchia földrajza.
A polg.
fiu- és leányiskolák első osztálya számára az uj tanterv
alapján irta Kozma Gyula, tanár. A szöveg közé nyomott 11 fametszettel és 20 térképpel. Budapest, Eggenberger kiadása. 8-rét, IV—j-188 lap. —- Alak- és mértan. Elemi- és felső népiskolák, valamint a polgári iskolák és tanitóképezdék számára. Irta Mayer Miksa, miniszt. fogalmazó. 3-dilc javított, bővített és a méterrendszerre alkalmazott kiadás. Budapest, Aigner Lajos. 8-rét,
118 lap. Ara 80 kr.
A m a g y a r birodalom hegy- és vízrajzi térképe
főbb vonalakban, polgári és középiskolák használatára.
Ara 25 kr. Kiadta Károlyi György papir-, iró-, rajz- és
iskola-szerek kereskedése Bpest, V. Dorottya utca 10.
E díszesen kiállított, színezett térkép kicsinyített mutatványa lapunk mai számához van mellékelve. Maga az
eredeti térkép épen 4-szer akkora, kemény papirosra
van photolithographirozva, s e szerint rendkívül olcsó.
A mellett oly ízléses, hogy e tekintetben legfeljebb csak
a Szabó Sámuel által a 60-as években tervezett, s Gothában nyomott magyar térkép mérkőzhetik vele. A
vizek franciakék, a politikai határok halványpiros, a hegyek fekete nyomatban láthatók. Szabatosságra nézve is
olyannyira páratlan e térkép, hogy mindössze is Békés,
Csongrád és Csanád megyék határvonalain tudtunk fölfedezni holmi apróbb hibát. Az a rész azonban, melyre
e mappa szerkesztésekor a főfigyelem fordíttatott, t. i.
az oro- és hydrographia nehéz munkája teljesen pontosan és hibátlanul van kivivé. Középiskoláinkban a
földrajzi oktatás ügye, legalább a mi nézetünk szerint,
nagyot lendűlne, ha e szakértelemmel szerkesztett, csinos térkép taneszközül fölvétetnék.

K Ü L Ö N F É L É K .
* S z e m é l y i hírek. Zólyommegyéből értesítik lapunkat, hogy Baab Károly volt zólyomi főesperes, kinek Körmöcbányára történt megválasztatását lapunk
26-ik számában jelentettük, f. hó 5-én tartotta beköszöntő beszédét. A zólyomi főesperesi hivatalra pedig a beérkezett szavazatok felbontatván, az összesen
bejött 23 szavazatból kapott Moc.zkovcsák János besztercebányai lelkész 14, Thébusz János zólyomi lelkész 6,
Krcsméry Ágost alesperes 3 szavazatot. A megválasztott főesperes tehát Moczkovcsák János, kiben az esperesség egy minden tekintetben hivatott és megbízható
vezért nyert. A beiktató esperességi gyűlés f. hó 22-én
lesz. — Szabó Géza ref. segédlelkész, a köztiszteletben
álló Szabó Lajos ócsai volt lelkész fia, kinek neve az
irodalom terén is ismeretes, értesülésünk szerint egyhangúlag megválasztatott az ócsaí reí. gyülekezet rendes
lelkészévé. — Jlolles Bánó tiszteletére búcsúünnepélyt
rendeztek losonci hívei. Az ünnepélyt Búsbak Á d á m lelkes
beszéde nyitotta meg, az országos hírű losonci dalegylet által Kolozsvárt nyert serlegből ürítvén poharát
Hollesért, mint a ki a győzelem kivívásában szintén
részt vett. Kérte őt, hogy a távolban se feledkezzék
m e g a dalegyletről. E hó 5-én iktattatott be Holles úr
dobrocsi lelkészi hivatalába, mely alkalommal Bartholomaeidesz nógrádi alesperes és Geduly lónyabányai lelkész fungáltak.
* S z e b e r é n y i Gusztáv bányakeriiletí superintendens f. hó 3-án hivatalos egyházlátogatásra indult Pestmegyébe,
hol ezúttal azon 12 egyházat látogatja
meg, melyek a tavaly megejtett látogatás alkalmával kimaradtak volt. Ugyancsak Szeberényi superint.
körrendeletben tudatja, hogy a f. évi bányakerületi
közgyűlés, mely alkalommal Fabiny Theojil újonnan választott kerületi felügyelő hivatalaba fog beiktattatni,
Budapesten fog a következő rendben és időben megtartatni : október 8-án délután 5 órakor az előtanácskozmány. 9-én közgyűlés. 10-én kerületi gyámintézetí
istenitisztelet és gyűlés. II-én és a következő napokon
közgyűlés. Délutánonként bizottsági ülések, tanárok és
hitjelöltek vizsgálata.
* Franciaországi t a n ü g y i adatok. Hogy Franciaországban mennyire halad a tanügy, erről meggyőződhetünk Ferry közokt. miniszter legközelebbi jelentéséből,
mely szerint 1837 éta a népiskolák száma 70 percenttel
emelkedett; azon községek száma, melyekben iskola
nincs, 5667-ről 298-ra apadt ; a köztársaság 8 évi fenállása óta 3000 népiskolát alapított. A francia klérus ezen
haladást nem jó szemmel nézi s el van keseredve. A
francia kamarában Lée Kamii által indítványozott állami
leánygymnasium felállítása elhatároztatott, valamint kötelezőnek kimondatott a tornatanitás a fiúiskolákban.
* Iskolai értesítés. A pápai ref. főiskolában úgy
a theologiai és jogi, mint a középtanodai és tanitóképezdei tanfolyamok f. é. oct. 5-én kezdődnek; sept. 28 tói
oct. 2-ig a fölvételi-, pót-, magán- és érettségi vizsgálatok lesznek; a beiratások pedig oct. I-tol 5-ig tartanak. Az igazgatóság.

A sárospataki,

ref. egyház
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leánynevelő

intézetébe
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rendes tanítónői állomásra
pályázat hirdettetik. F i z e t é s e évenkint 500 frt és a növendékektől a női munkákért fizetendő tandíj. Pályázónak okleveles tanítónőnek kell lennie, előny adatik annak, ki gyakorlati működéséről kedvező bizonyítványt
mutat fel. Teendője női munkáknak, és a felsőbb osztályokban egyes tantárgyaknak tanítása, esetleg egész osztályoknak vezetése. Ha az illető zongorát, német vagy francia nyelvet is képes tanítani, ezért külön díjjazásban részesül. A megválasztandó véglegesen egy próbaév múlva erősíttetik meg hivatalában, midőn esetleg magasabb fizetésre vagy talán lakásra is számíthat.
A folyamodók kellőleg fölszerelt folyamodványukat a s á r o s p a t a k i ref. főgondnoki h i v a t a l h o z
f. év. szept. 2 4 - i g küldjék be. A választás szept. 26. történik. A megválasztott állomását azonnal tartozik
elfoglalni. Sárospatak. 1880, szept. 5.

Kérészy István,
sárospataki ref. főgondnok.

Rendkívüli

árleszállítás.

Lukács Ödön: Egyházi beszédek templomi és temetési használatra,
280, nagy 8-rétű lapot tartalmazó és az illető körökben általánosan elosmerést nyert művét
1 frt ÖO

"bolti éir Helyett csak 9 0 krért szá.lliío

E g y frtnak postautalványilagos beküldésére a könyvet b é r m e n t v e küldöm.
S.-A.-Ujhely (Zemplénin.) 1880. augusztus havában.
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e g y e t e m e k e n és jogakadémiákban, g y m n a s i u m o k b a n és reáltanodákban, a tanitóképezdékben, polgári és népiskolákban, magán és bármely m á s tanintézetekben használtatnak, a
megrendelés beérkeztének napján a legnagyobb figyelemmel és lelkiismeretességgel expediáltatnak.

Pályázati

hirdetés.

A nagykőrösi közs. felső leány-népiskolánál megüresedett segédtanitónői állásra hirdetett pályázat határideje f. évi szept. hó 23-ig ezennel meghosszabbíttatik.
A fennevezett segédtanitónői állással évi 300 frt fizetés, 100 frt lakbér (esetleg természetben tisztességes lakás) élvezete van összekötve.
A megválasztandó segédtanitónő kötelessége, az intézet mindkét osztályában a művészeti
tárgyaknak (különösen a női kézimunkának) tanítása.
Felhivatnak az ezen állomást elnyerni óhajtók, hogy kellően felszerelt kérvényeiket f . é.
szeptember hó 23-ig a községi iskolaszék elnökéhez Nagykörösre küldjék be.
A felső népiskolai oklevéllel vagy munka mesternői képesítéssel bírók előnyben részesülnek.
A megválasztandó tanítónő egy évi sikeres próbaév elteltével állandósíttatik.
Az állomás azonnal elfoglalandó.
Kelt Kőrösön a folyó évi szeptember 5-én tartott községi iskolaszéki ülésből.

Szezxt^pétery Gyula,
községi iskolaszéki elnök.
Felelős > szerkesztő és kiadótulajdonos: 3Dr. Ba,lla,g-i Ik/Tor

DEUTSCH M.-féJe művészeti intézet Budapest.
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H e l y b e n házhozhordással s v i d é k r e postai küldéssel l hasábos petit sor többszöri beiktatásáéit
félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.
kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban.

IMfT" T e l j e s s z á m ú példéLn/y-olclcsLl m i n d é g
Azon t. előfizetőink, kiknek előfizetősök
lejárt, annak megújítására felkéretnek.

A reformált egyház conventje.
A világ kezd már lassanként türelmetlenné
lenni. Egy évtizede már elmúlt, hogy a hazai
reform, egyházkerületek egyesítésének s szervezésének ügye napi rendre hozatott, némileg ugyan
a tanácskozások zöld asztalánál is, de főként az
egyházi sajtóban. Az első kisérlet meghiúsult,
irtódzván némelyek, különösen pedig egyik tekintélyesebb kerületünk az akkor emlegetett és sürgetett határozatképes conventtől.
Meghalt a király! Éljen a király ! Alig hogy
eltemették a határozatképes convent tervét, épen
a temető férfiak körében életre költetett s e mi
kis magyar református világunkba kiröpíttetett,
némileg más mezbe öltöztetve ugyan, az az eszme,
melynek megvalósítására a conventisták is törekedtek. Igy is j ó ! Örömmel fogadtatott az egyesülés és egyöntetű szervezkedés ebben az alakban
is, és ezelőtt negyedfél évvel édes reményekkel
sietett megválasztani mindegyik kerület a maga
képviselőit a zsinatot előkészitő s ez alkalomra
határozatképesnek nyilvánított conventbe. A convent összeült most három, újból most egy éve,
és ismét e héten ; közben kiküldetett és dolgozott
conventi kis bizottság, nagy bizottság, egyetemes
tanügyi bizottság; tárgyalták néhol már ismételten is az egyházkerületek is az idevonatkozó
tárgyakat; javaslat, észrevétel, jegyzőkönyv készült
már ez ügyben quantum satis: és mindezek dacára
hol van azon nagy áldás s javulás, melyet ezen

szolgálhatunk.

mozgalom
megindultától
vártunk. Hol van a kéz0
o
zel fogható eredménye ezen nagy reményű s
néha-néha nagy zajt ütő szervezkedési munkálkodásnak.
Némelyek már dörömbölni kezdenek a convent ajtaján, türelmetlenkednek. Hát bizony jó
rég bujdosunk mi már a szervezetlen állapot sivatagján, óhajtandó volna az igéret földére való
bejuthatás. Csakhogy lassan megy az, ne essünk
mindjárt kétségbe néhány év látszólagos eredménytelensége felett.
Ha a muszka cár valamelyik helytartóját
kértük volna fel egyházunk szervezésére, az
kétségkívül rég elvégezte volna már ezen dolgot.
Ám de így nagyon sok mindenféle nehézséggel kell
megküzdeni, lassan lehet haladni. Oly egyházkerületeket kell összekapcsolni, melyek ezelőtt jó
három, sőt másfél évtizeddel is még két külön
ország területén feküdtek, s egymástól felettébb
eltérő viszonyok közt fejlődtek; s a mely kerületek egy ország határai között voltak is, azok
is más-más irányban fejlődtek, az egymásiránti
féltékenység, néha talán az egymásfeletti uralkodási vágy magvai közöttük el voltak hintve,
mindegyiknél pedig az ősi intézményekhez, szokásokhoz, különlegességekhez, és hol helyesen,
hol helytelenül értelmezett szabadsághoz való
ragaszkodás érzete kelletinél is jobban ki volt
fejlődve.
S ha csak öt kerülettel kellene megküzdeni !
De voltakép meg kell küzdeni minden egyes
egyházmegyével, s ezeknek majd minden vezérférfiával. Egyik félti az eddigi autonomiát, másik
fél a kilátásba helyezett nagy szabadságtól, s a
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jogoknak az eddigi korlátokon túl terjesztésétől, lat, észrevétel, hírlapi tudósítás, megtermették
egyik félti az uj szervezettől az orthodoxiát, má- már eddigelé is gyümölcseiket, s bátran mondsik a liberalismust, ez a papuralom fejlesztését, hatjuk, hogy egyházunk műveltebb tagjai a fennamaz annak korlátozását óhajtaná, az egyik epis- forgó tárgyakra nézve egészen másként vélekedkopalis, a másik consistorialis, a harmadik pres- nek ma, mint néhány év előtt, más a hangulat
byteriánus, a negyedik majdnem independentikus ma, mint még nem régiben is volt. Öt egyházhajlamú. Az iskolák javítását mind óhajtaná, csak- kerület vagyunk ma is még hivatalosan, de szívhogy az egyik előtt az elmúlt idők tanrendszere ben és érzelemben már egy testet képezünk,
lebeg ideálként, a másik a jövő századot akarná hiányosak tanodáink még most is, de hova tomár a jelenben megvalósítani; emez csak az antik- ! vább puhul, érik közönségünk s belátja, hogy
klassikusokkal komáz, s németet, ánglust kidob azokat az uj idők szellemének s viszonyainak
a középtanodából; amaz hallani sem akar a gö- megfelelőleg kell átalakítani. A sok dikció s
rögről, a latinról is csak egy keveset kegyelem- a sok jegyzőkönyv belevitt mar bennünket az
ből; az egyik teli marokkal szórja a tíz s száz- áramlatba, s az majd sodor bennünket magával
Minezreket, ha az iskolák felvirágoztatásáról van szó, az új viszonyok által kitűzött cél felé.
a másik már most is földig görnyed az iskolák den üdvössé válandó ujjitásnál az a fő dolog,
hogy annak számára az elmék s kedélyek meg
által reá rakott teher alatt.
Es ezek mind várják az egyesítés, az egy- legyenek nyerve, a nélkül nincs áldás. S ha lasséges szervezés, az iskolák egyöntetű reformálása san megy is az, be kell várnunk.
nagy munkájának teljesítését a conventtől és zsinattól, s pedig a nélkül, hogy saját nézeteikből
valamit feladni hajlandók volnának, vagy hogy
irányokban valamely parancsszót, vagy csak kissé
is erőszakos fegyvert lehetne használni.
Ily körülmények közt azután csoda-e, ha
rövid 3—4 év alatt kevés a kézzel fogható eredmény. Nem kell analóg esetért messze mennünk.
A most élők közül még számosan emlékezhetnek, hogy a legiidvösebb reform eszmék keresztülvitele is mily sok vesződséggel s idővesztegetéssel járt addig, míg Magyarországot 52 auto110111 vármegye képezte. Egy Széchenyinek, Vesselényinek, Kossuthnak mennyit s mennyi ideig
kellett korteskedni, jobbra balra kapacitálni, szónokolni, száz meg száz gyűlést tartani, lapok, röpiratok utján az eszméket szórni, míg egy-egy
ujitást diadallal életbe léptethettek. Ilyesféle helyzetben vagyunk mi magyar reform, egyház is.
Lassan megy itt a munka.
De azért ne vélje ám senki, hogy ezen közelebbi tíz, illetőleg három-négy évi munkálkodásnak conventezésnek eredménye nem volna.
Kézzel fogható, §-okban felmutatható nincs; de
van igen is az emberek fejében, szivében, azok
gondolkodásmódjában s érzelmeiben. Az a sokszori tárgyalása kisebb-nagyobb körben az egyesülésnek, egységes szervezetnek, tanügyi reformoknak, a z ' a sok jegyzőkönyv, vélemény, javas-

De persze ovakodnunk kell attól is, nehogy
addig várakozzunk, dum delhiit amnis, s különösen vigyázni kell ezen ügy vezéríérfiainak arra,
hogy az alkalmas pillanatokat el ne szalaszszák.
S nem tudom egy ily pillanatot nem szalasztott-e
el a most ülésező convent r
Minket protestánsokat kiváló mértékben érdekelnek az iskolák; ha valahol, úgy bizonyara
ezen a téren vannak országos, bokros érdemeink
s vannak közöttünk hála Istennek mai napság
is még nem kevesen, a kik a német ^Gymnasial-Schulwesen* egyes §-ait talán nem ismerik
oly gründlich, mint némely u. n. országos hirü
tanférfi, de a kiknek az egyedüli bölcsessége
azután nem is ezen német §-ok egyedüli ismeretében áll, hanem ismerik nemzetüket, ennek szellemét, géniusát, ismerik iskolaügyünk múltját,
fejlődését és ismerik az európai összes művelt
népek tanügyi dolgait. Ily férfiak tanügyi munkája, s illetőleg két millió protestáns nevében
tett iskolaügyi declaratiója talán nyomna valamit
nemcsak a latban, de az országos mérlegen is.
És most, midőn néhány nap választ el bennünket azon országgyűlési ülésszak megnyíltától^
mely kétség kívül hivatva leend a középtanodai
törvényjavaslat rég ijesztgető tengeri kígyójának
szeme közé nézni, s hivatva leend mihamarább
megalkotni azon országos középiskolai törvényt,
a melynek hatása alól mi protestánsok is, ha

még oly nagy figyelemmel lesz is a törvényhozás
a békekötésekre, a jogainkat biztosító országos
törvényekre, — ki nem búvhatunk ; és így a
mely törvény lényeges befolyással leend mind a
mi, mind összes nemzetünk culturalis fejlődésére:
most — mondom — nem lett volna-e nagyon
is helyén és idején, hogy a convent legelső sorban az iskolaügygyei foglalkozott és e tekintetben
jutott volna végmegállapodásra, és ülései berekesztésével eleibe tárhatta volna ugy a kormánynak s országgyűlésnek, mind a nagy közönségnek,
hogy ime itt azon iskolai rendezet, melyet a
magyar ref. egyház egyetemes képviselete, a több
különféle retortákon keresztül szűrődött tervezetek, javaslatok lelkiismeretes figyelembe vétele
után leghelyesebbnek tart.

Ily gondolatok támadtak lelkünkben, midőn
a convent közelebbi ülése megnyílt, s azon pár
napi tanácskozást végig hallgattunk. S valóban
nem ok nélkül. Mert ismerve azon éles ellentétet,
s a vélemények azon szerte ágazását, mely a
conventi tagok közt a zsinatra nézve uralkodott,
s mely már éveken át úgy a tanácskozási termekben, mint az irodalmi téren nyilatkozott:
méltán aggódhattunk, hogy ezen ülésezéseknek
az eszmék terjesztésén és érlelésén kívül alig lesz
más eredményük; s méltán keletkezett bennünk
az a gondolat, hogy a zsinat, ha egyébben nem
is, de abban legalább hasonlítani fog az igéret
földéhez, hogy csak egy új nemzedéknek engedtetik meg belé mehetni.
Annál kedvesebben lepett meg, midőn az
ülésezések negyedik napján oly gyorsan láttuk
az igéret földe felé közeledni; midőn láttuk, hogy
ha teljes egyértelműség nem is jöhetett létre e
tekintetben; de mégis annyira fejlődött, erősödött
az egyesülés szükségének érzete, hogy a conventi
tagok közül nem kevesen készek lettek régi álláspontjukról némileg lelépni, az elébb még fentartatni kívánt sok mindenféle kiváltságról, különlegességről lemondani, s részint önmaguk, részint
kerületeik nevében engedményeket tenni, csak
hogy valahára egyesülhessünk egymással testvérekként, s közös erővel működhessünk.

— határozatát a csütörtöki ülésnek, mely a zsinat idejének kitűzésével mintegy elismerte, declarálta az egyesülést. Egyesülés! közös erővel működés ! Erre van nekünk mindenek felett szükségünk. Már hogy ezen egyesülés határozatképes
convent avagy zsinat alakjában történik-e, kevéssé
fontos, hanem az igenis nagyon életbevágó, hogy
ne legyünk többé szétoldott kéve. Mert szerintem
felettébb téves azon,3 a convent több igen
tekino
télyes tagja által nyilvánított vélemény, hogy egyházunk szabadságára nézve több garantiát lehet
reményleni az öt egyházkerülettől, mint az egyesült egy egyháztól, hogy a háborgattatások idején
erősebbek voltunk szét szakadozott állapotunkban,
mint lettünk volna egyesülve. Vájjon ? Közel vagyunk még a háborgattatások egyik korszakához,
a patentális világhoz s ki ki jól tudja, hogy nem
szétszakadozottan, hanem nagyon is egyesülten
küzdöttünk. Ott volt az egyetemes, a határozatképes convent, mely teljhatalommal intézkedett, irányt,
utasítást adott mind a két prot. egyházban; s
csak is így jutottunk diadalra. Igaz, hogy az az
egyetemes convent nem hivatalosan, nem a §-ok
előszabása nyomán jött létre, az inkább egy láthatatlan convent volt; de csak is így, ily közös
vezetés, egyöntetű eljárás s az akkori nyolc magyar prot. egyházkerületnek egyesülése — ha
mindjárt láthatlan s nem hivatalos kapocs által
történt egybefoglalása mellett küzdhettiink sikerrel. Es avagy az a szükség által rögtönzött kapocs
erősebb, üdvösebb volna, mint az, a melyet így
jól meggondoltan, a testvériesség érzetének folytonos melengetése által egyre acélozva készítünk r
Én azt hiszem, hogy nem Ha jön bármi vész s
vihar egyházunkra : mindig erősebbek leszünk így
hivatalosan egyesülve, szervezkedve, mint szétváltan.

De ne a viharra s az ellen való védekezésre gondoljunk szünet nélkül. Ez az apák dolga
volt
Nekünk az egyik fő szerencsétlenségünk
úgy politikai, mint egyházi életünkben, hogy szemünk főként az elmúlt idők eredményein, harcain
függ, s e miatt kevésbé igyekszünk a mának és
holnapnak parancs szavát megérteni. Krisztus
egyházának harcolni kell az igaz, mind a világ
végéig; de nem mindig egyforma ellenség ellen.
Vész, vihar érendi egyházunkat jövőben is; de
Mi szivünkből üdvözöljük ezen — talán sza- i a gályarabok, s Kolonicsok, Mária Terézia korbad reményleni, hogy történelmi nevezetességű i szakai alig ha térnek többé vissza. Nem ily ellen75*

ségektől való védekezésre kell készülnünk, hanem vezetén pedig épen meglátszik a politikai múltnak,
olyaktól, a kik alig észrevehetőleg láthatlan fegy- a geográfiái fekvésnek, az ezek nyomán külömverekkel vagdossák el egyházunk fájának élet- bözőképen kifejlett viszonyoknak hatása. Ezen
gyökereit, a kik lopódzkodva jönnek be sio- különlegességek szegletéből, csúcsaiból már, ha
nunkba és elorozzák szentségeinket. Ily ellensé- eme négy-öt eddigelé külön kerületet össze akargek ellenében kell magunkat erősíteni, s ezek juk kapcsolni, kétség kivül szükséges leend töbellenében nem annyira a fegyverre van szükség, bet kevesebbet letördelni; de ezen apró simítámint a vakoló kanálra. Feléleszteni, ápolni a val- sok miatt ne jajduljunk fel mindjárt, ne fájjon a
lásos szellemet, erősíteni az egyháziasság érzetét, kerületeknek, megyéknek az egyesülés érdekévirágzó állapotban tartani népiskoláinkat, kellő ben ily áldozatot hozni, egy némely eddigi intézszínvonalra emelni középtanodáinkat pap- s ta- kedéseiket, szabályaikat másokkal, talán a kor
nítóképző intézeteinket, felkarolni egész erővel a kívánalmainak jobban megfelelőkkel felcserélni.
nőnevelést, anyagi erőt gyűjteni, s azzal a szűA convent tagjainak legnagyobb részét oly
kölködő egyházakat, intézményeket, hivatalokat, nemes tűzzel, őszinte lelkesedéssel eltelten láttuk
egyeseket segélyezni.
az egyesülés, s ennek egyik sine qua nonja a
Ezek és ilyesfélék azok a fegyverek, a me- zsinat mellett küzdeni, hogy bennünk, kik különlyekkel mai napság egyházunknak magát körül kell ben is oly édes örömest szeretjük magunkat a
övedznie, s melyekben az erőnek és életnek forrása hazánkra és egyházunkra nézve kedvező remények
rejlik; ily fegyvereket pedig, azt hiszem, egyesült hullámain ringatni, — megfogamzott azon hit,
erővel könnyebben megszerezhetünk, s könnyeb- hogy ezen nemes tűz nem leend szalmaláng,
ben forgathatunk, mint öt kerületre szét szakadozva. hogy a testvériesség érzete tartósan fogja ható
De éppen ezen itt érintett ellenségekre való erejét éreztetni, és közel vagyunk azon időhöz,
tekintetből felettébb kívánatos, hogy egyházkerü- midőn bejutunk az igéret földére, szervezhetjük
leteink s ezek vezérferfiai őszinte testvéries érzü- magunkat egységes egyházzá, amely ugyan nem
lettel munkálódjanak az egyesülés azon dicső azért nevezhető igéret földenek — mint Kovács
épületén, melyhez az alapkövet a közelebbi ülés Ödön megjegyzé — mintha ide bejutva, már
letette. ^Ha jóakarat lesz, lesz erő is a munka mindent elértünk volna, hanem elérendjük azt,
elvégzésére* — mondá a convent egyik ülésén hogy egyházunk javát sikeresen munkálhatjuk.
Szabó János esperes. Ha jóakarat lesz kerületeink- És e hitet erősbíti bennünk azon körülménynek
ben és zsinati képviselőinkben, legyőzhetik a sok tudata is, hogy itt oly harc vívatott, melynél a
előttünk álló akadályt, és megcáfolhatják tények- lényégét tekintve, legyőzött kisebbség is diadalt
kel azon sokszor felhozott aggodalmat, hogy a aratott, mert hisz, akik a zsinat ellen harcoltak,
zsinatok csak gonoszat, csak harcot és versengést voltakép azok, vagy legalább azoknak egy része
eredményeztek. Ehhez azonban jóakarat kell és volt az, mely a magyar ref. egyházat először
áldozat. Áldozat, néha olyan, minőt hazai reform, felhívta, éveken át kérte, sürgette az egyesülésre.
egyházunk ismert ősz bajnoka hozott közelebb,
Adja Isten, hogy ezen édes remény, melyet
midőn — mint nem ok nélkül mondta — felál- velem együtt igen sokan táplálnak, ne hiusuljon
dozd magát, midőn engedte, hogy a testvériesség meg, s a történelem múzsája irhássá be fényes
érzete oly erőt vegyen lelkén, hogy ez minden betűkkel egyházunk évkönyvébe a zsinat ideje
egyébb érzetet, még az egyéni hiúságot is háttérbe elhatározásának napját.
Farkas József.
szorítsa. De kell áldozat az egyházkerületek, sőt
egyházmegyék részéről is, mert hiszen bármiféle
— állami, társadalmi, családi, egyházi — társulás,
I S K O L A Ü G Y .
egyéni jogok feláldozásával jár. Nemcsak Erdély<<:
nek vannak >;>speciálitásai ; vannak ilyenek a
Iskolai értesítők.
Királyhágón innen is mindegyik kerületnél Hiszem
— Tizedik közlemény. —
már a reformáció vizét sem teljesen egy forrás106) A soproni, m. kir. allami főreáliskola 5-ik évi
ból merítette mind a négy kerület, az egyházszer- értesítője. Függelékül a vasárnapi kereskedelmi iskola

értesitője. (Ez utóbbi magyar és német nyelven.) Igazgató Salamin Leó. Értekezés: Széchenyi István emlékezete, Moller Edétől. Tanulók sz. 218; a 7-dik osztályban 10, a 8-dikban 6. A vasárnapi iskolában, melyben a reálisk. tanárai tanítanak, a növendékek sz. 49.
A magyar nyelv sikeresebb tanítása végett az i-ső osztály tanrendjén bizonyos módosításokat tettek. A tanárok körül irodalmi téren is működtek Dr. Fialovszky
Lajos, Moller Ede, Ujvari Béla, Kárpáti Karoly, Bella
Lajos és Molnár József.
107) A dunántúli ág. b. ev. egyházkerületi soproni
lyceum tudósítványa. Igazgató Miillner Matyas. Tanulók
sz. a gymnasiumban 354, kik közül 283-nak magyar
az anyanyelve; a bölcsészet-theologiai intézetben 11.
E szerint a prot. theol. intézetek közt a soproni a legnéptelenebb. A tanári nyugdíjintézet alaptőkéje, melyet
a kerület lefolyt évben 400 frttal gyarapított, 30.070
frtra rúg. Ezen összeg kamataiból jelenleg két tanar
özvegye segélyeztetik.
108) A soproni ág. h. ev. kerületi tanítóképezde
értesitvénye. Igazgató Király József Pál. Értekezés:
Vazlatok a gyermekdal módszeres feldolgozásahoz a
népiskola alsóbb osztályaiban (egy hangjegy melléklettel), Kapi Gyulától. Tanulók sz. 55, kik közül 36 magyar ajkú. Az isk. bizottmány a házi ipart kötelező
tantargygya tette a harmadévesekre nézve. Gruber Magdolna ezer frtnyi díjpénz-alapítványt tett. Zsivora György
egy, a selyemtenyésztési ügy tanúlmanyozása végett
kiküldendő tanar utazasai költségeinek fedezését magara
vallalta. Az intézet részére 1869/70 óta adomanyképen
23.662 frt folyt be.
109) A soproni evang. népiskola értesitője. (Magyar és német nyelven.) Igazgató Bakó Samu. Növendékek sz. 918, kik közül 843 német, 75 magyar ajku.
Örvendetes tudomásul vesszük, hogy a lefolyt évben
élénk mozgalom indult meg nemcsak az ev. népiskola,
hanem a városi iskolák kebelében is a magyar nyelv
apolasa és terjesztése tekintetében. »A soproni ev. népiskola — mint értesítőjében olvassuk — megértette a
kor követelményeit s mint magyarhoni tanintézet a hazafias szellemnek ébresztése és megszilárdítása tekintetében teljes mértékben megtette kötelességét/'
Csak
tegye meg ezentúl is.
110. A pannonhalmi szent Benedek-rend soproni
kath. főgymnasiumának értesitője. Igazgató Liszta Már.
Értekezés : A természet szépségéről (széptani fejtegetés),
Reznyák Alberttől. Tanulók sz. 286.
111) A soproni r. kath. hat osztályú elemi fi- és
leánytanodának értesitője. (Német nyelven.) Igazgató
Hahnenkamp József. Értekezés : A néptanítói hivatas nehézsége. Növendékek sz. 817, kiknek legnagyobb
része anyanyelvre nézve német. E g y párhuzamos osztály. A város a tanitói nyugdíjak levonásával, 11.685
frttal járul a kath. elemi iskolák fentartásához ; az evangélikusok elemi iskoláit 1314 frttal nagyobb évi se
gélyben
részesíti;
pedig
az evangelikus lakosok I

száma úgy viszonylik a katholikusokéhoz, mint 7 a
1 i-hez. E miatt és egyéb okoknál fogva is a varos és
kath. iskolaszék között évek óta folyik a huza-vona,
melyet azonban sikerült volna talán mar a lefolyt évben megszüntetni, ha a vitás kérdések közül egyen a
békealkudozás meg nem tört volna. A magyar nyelv
tanításában — a tanfelügyelő jelentése szerint — a tanitói kar dicséretreméltó buzgalmat fejtett ki.
112) A szent Orsolyáról címzett apacak soproni
kath. leány tan- és nevelőintézetének értesitvénye. (Magyar és német nyelven.) Igazgató Tuvora Antal, apat
kanonok. Növendékek sz. a hat osztályú tőelemi tanodaban
183, a felső leánytanodaban 52, a tanitóképezdében 33, az
ipariskolaban 28 és a cselédiskolaban 59, összesen 355.
113) A soproni városi felső leánytanoda értesítője
(Magyar és német nyelven.) Igazgató Jausz György.
Értekezés (csak magyarul) : A növénytani oktatásról
a felső leanyiskolaban, Fuchs Károlytól. Növendékek
sz. 77, kik közül 29 ag. h., 27 r. kath., 20 zsidó, 1 gör.
A magyar nyelv heti órainak száma 3-ról 4-re emeltetett. A jelentés — a tanitas nagyobb sikerének szempontjából — sürgeti az intézetnek a 4-dik osztály felállításává! való kibővítését. Az intézet 2000 frtnyi államsegélyben részesült, amit a varosnak még 2396 frttal kellett pótolnia.
113) A soproni házi - ipariskola 2-dik értesítője.
Magyar és német nyelven. Igazgató Schwarz Mihály.
Értekezés: Szegényeink segélyezése és a munkásság,
az igazgatótól. Növendékek sz. 61, kik közül 24 népiskolai, 22 tanitóképezdei, 5 gymnasiumi, 3 reáliskolái
tanuló, 4 tanitó, 3 iskolaba nem jaró. A fölvételre jelentkezők közül 20-nal többet vissza kellett utasítani.
A nők számára, habar többen jelentkeztek fölvételre,
tanfolyamot nem rendeztek be. A házi iparegylet, mint
az intézet fentartója, folyamodni fog a kormányhoz,
hogy az intézetet vagy vegye at vagy pedig nagyobb
subventióban részesítse. A lefolyt évben a subventió
csak 500 frt volt. Isk. takarékpénztár alapíttatott. Az év
végén a növendékek munkaiból rendezett kiállításon
309 tárgy volt közszemlére kitéve,
115) Csöndes J. Ferenc soproni nyilv. nevelő- és
tanintézetének értesitője. Igazgató a tulajdonos. Növen
dékek sz a gymnasiumban és a reáliskolában 35, az elemi
iskolában 23, összesen 58. A gymnasium az 5-dik és
6-dik osztalylyal kibővítetett; azonban a növendékek
még a 6-dik osztály bevégzése után is benmaradhatnak az intézetben olyanformán, hogy a 7-dik és 8-dik
osztályt valamelyik soproni nyilv. tanintézetben végzik.
116) A soproni Láhne-féle nyilv. tan és nevelőintézetnek értesítője. Igazgató a tulajdonos. Értekezés :
A házi dolgozatok fontossága altalaban és azok megoldása a nevelőintézetben, az igazgatótól. Növendékek
sz. az elemi iskolaban I I , a reáliskolában 29, összesen
70. Vallásra nézve 32 kath., 24 ev. stb. Az intézet a
lefolyt tanévben megszűnt felekezeti iskola lenni, s mint
ilyennek — az értesítő szerint ,fenallása sokkal jogo-

sultabb ; mert abban a különböző vallásfelekezetekkel die erste Hálfte des Jahres 1880. Mindakettő az igazszemben most nagyobb a türelem, és sokkal nemzetiebb gatótól. A tanulók sz. a két osztályban (az egyik előkéa szellem.® E szerint Láhne intézetére nézve valóságos szítő) 79, kik közül vallásra nézve 28 r. kath., 18 gör.
nyereség (?), hogy eltaszította azt magától a dunántúli kel., 18 zsidó,' 12 mohamedán, 3 evangelikus; illetőségre
ev. superintendentia, mint olyat, „amely az egyház re- nézve 69 boszniai és hercegovinál", 6 horvátországi, 3 magyar-, 1 csehországi. A jövő tanévben megnyittatik a
putatiójának csak ártalmára állott fen.* Az azonban
2-dik osztály. A tandij 4 frt. Taneszközök beszerzésére
mar most a kérdés, hogy az intézet nyeresége nagyobb-e
1065 frt adatott ki. Az iskolai épület annyira célszevagy a superintendentiaé ? Azután meg az is kérdés,
amire azonban a feleletet elengedjük, hogy ha a Láhne rűtlen, hogy mielőbb szükség lesz egy uj épületre. Az
i-ső osztály tantervében a latin nyelv 7 órával szereintézetében, amikor az felekezeti jellegű volt, a felekepel. A német nyelv mind a két osztályban 3—3 óran
zeti türelem és nemzeties szellem nem prosperálhattak
ugy, mint most : miért nem szabadította meg az magát taníttatik. Váljon ha majd a felsőbb osztályok is felállítmár előbb e felekezet pártfogó és védő karjai közül ? tatnak, adnak-e a mi nyelvünknek is egy kis helyet a
Az értesítőből különben azt látjuk, hogy ha az intézet tantervben r Az a mi drága két tartományunk közelébb
nemzetiesebb lett is, mint eddig volt ; de arisztokrati- esvén hozzánk, mint Ausztriához, a magyar nyelvnek
bizonyára venné annyi hasznát, mint a németnek. Azukus jellegét egyatalában nem vetkőztette le. A tanulók
név sorában a nemes születésű gyermekek nevéhez tán meg az igazság is azt követeli, hogy ha már millihűségesen oda.van bigyesztve a „de* vagy „von* szócska, ókat költünk szeretett bosnyák testvéreinkre : mi hozígy pl., hogy de Prónay vagy de Gosztonyi. Ha efféle | zánk is igyekezzenek egy kissé simulni legalabb az által,
hogy nyelvünket elsajátítják.
izetlenséggel a katonai schematismusokban találkozunk,
nem botránkozunk meg felettök, mert hát sajnos, annak
a „von*.nak, még ma is befolyása van a katonai előléptetésekre ; de egy nevelőintézet értesítőjében ama
ferdeség méltán visszatetszést szülhet mindazokban, akik
paedagogiai érzéköket még teljesen nem veszítették el.
A ^Vasárnap* című néplap ügyében.
117) A szabadkai városi főgymnásium értesitvénye.
Igazgató Jámbor Pal. Két műfordítás az igazgatótól, u.
Olvastam, hogy a „Vasárnap* című néplap i-ső
m. Virgil első pásztori éneke és Aeneis első éneke. füzete megjelent. Engem nagy reményekre jogosít e lap
(Mondanunk sem kell, hogy mindkét fordítás kitűnően és nekem nagyon tetszik ennek „Vasárnap* címe ; mert
sikerült.) Tanulók sz. 308, az első osztályban 102, a
hiszen a dolgos nép, mely egész héten munkában van,
2-dikban 77. Ezeknek nagyobb része idegen ajkú, de csak is vasárnap olvashatja azt, midőn egész heti munmint az értesítőben örömmel olvassuk — két-három év kája után megpihen.
alatt megmagyarosodik. Az igazgató szépen irt jelenDe meg, midőn mi oly igen megdöbbenve, fajó
tésben a többi közt klasszikai nyelvek tanításának szük- szívvel tapasztaljuk vasarnaponként templomaink üresséségességére is reflektál. „Amely nemzet — irja egy gét ; midőn a hét hetedik napján a vasárnapi harangszó
helyütt — lemond a klasszikai nyelvek tanításáról, le- oly kevéssé indít meg sok ezereket az úr házába való
mond az a célról a jellemben, a szépségről a művészet- ; menetelre : vájjon ez a „Vasárnap* című lap — melyet
ben, a nagyságról a szónoklatban.*
olvasás végett kezébe adunk népünknek, mely inti, mely
118) A szakolcai kir. kath. algymnasium értesítője buzdítja, mely serkenti őtet ezen a napon nagyobb valIgazgató Lukavszky Alajos. Értekezés: Platón Phae- lásosságra , a vasárnap megünneplésére, az istenháza
szorgalmasabb gyakorlására — nem érleli-e meg romlatdona, Ilolec Jánostól. Tanulók sz. 82.
119) A szamosujudri örmény-kath. nyilv. algymna- lan lelkében jobban és könnyebben az egyszer hallott
sium tudósitványa. Igazgató Bárány Lukács. Értekezé- predicációnál, azon szent elhatározást, hogy ezután égő
sek : Az örmények vázlatos története, Kevrig Gergely vágygyal, mint a szomjúhozó szarvas a szép híves paután eredeti örményből Szongott Kristóf. Néhány szó a takra : úgy fog az ő lelke is kívánkozni az úr házának
két Apafiról, a Habsburg-házról és a szamosujvári ör. tornácába, az Isten igéje hallgatására.
ményekről, ugyanattól. Tanulók sz. 120, az év végén
A vasárnap az, mely ellen anyagias népünk legtöbi i i , mely utóbbiak közül 57 gör. kath., 34 örménybet vét, melynek szentségét annyiszor megrontja, melyen
kath., 10 r. katli. stb.
a templomot oly vétkesen elhanyagolja ; ennek nevében
120) A szarajevói cs. és kir. reálgymnasium i-ső lehet tehát ő hozzá foganatosan szólni, ennek nevében
évi értesítője. Német nyelven. Igazgató Dr. Zoch Iván lehet szívéhez és lelkéhez igazán beszélni; ennek képé(a feloszlatott nagyrőcei ág. h. gymnasium volt igazga- ben lehet és kell ő reá hatni, hogy a tíz parancsolatot,
tója). Értekezések: Neue elektrische Staubfiguren, als melyről eddig könyelműen elfelejtkezett, ezután megBeitrag zur Erklárung der Erscheinungen in den Geiss- tartsa és a templomot, melyet vétkesen elhagyott, mint
ler'schen Röhren und zur Widerlegung der Crookes'schen Isten hálás teremtménye ismét fölkeresse és Istenéhez
Hypothese. Blüthen-Kalender der Flóra von Sarajevo fíir megtérjen.
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De midőn ily sokat várok és reifiénylek én a megindítandó „Vasárnap* című néplap olvasásától: félek, igen
félek más oldalról a s Vasárnap* cím után oda bigygyesztett ,protestáns* szótól ; félek attól, hogy ezen
szűkkeblű felekezetiességre vezető jellemzése a lapnak ott
fog figurálni a lap homlokán. Mert ha ennek egyéb következése nem lenne is, minden esetre az elárűsításnál
gátlólag hatna ez a vegyes vallású helyeken, némely
elfogultabb pápista emberre nézve.
Nekünk szánó mosoly vonul el ajkainkon, midőn
haladó korunkban is ilyeneket olvasunk : katholikus kaszinó, katholikus legény-egylet; vagy, midőn valaki „természettant® vagy „történelmet* ír katholikus szempontból. Mindez a felekezetiesség rút bélyegét viseli magan
s némi idegenséget vagy épen gyanút kelt a más hitűek
keblében, vagy a felekezetesség fogalmán felül emelkedettek lelkében.
A vasárnap minden ker. vallásfelekezet ünnepnapja,
nemcsak a protestánsoké; így minden keresztyén embert érdekel valláskülönbség nélkül. E g y „Vasárnap*
című néplapra nézve is óhajtandó volna, hogy ne csak
kizarólag protestáns népünknek, hanem valláskülönbség
nélkül a magyar haza összes magyar népének legyen
az szerkesztve. Ne induljunk mi a katholikus néplapok
után. A katholikusoknál bírja a Szent-István-társulat s
nekik nem kell az elárúsítással küzdeni, mint nekünk
protetáusoknak.
A falusi plébános úr, ha meglatja hallgatója házában a ' „protestáns néplap* valamelyik számat, mindjárt
megijed attól, mint „eretnek* laptól, mely kárhozatra
vezeti engedelmes híveinek egyedül idvezűlendő lelkét.
Lám Budapest mellett is egy városi plébános úr
nem régen taposta sárba a bibliákat, melyeket buzgó
hívei a prot. biblia-arúsoktól nagy lelki vágy és öröm
közt vásásárolgattak. Eélek tehát, igen félek tőle, hogy
vegyes vallású községekben protestáns néplapunkkal is
így járunk, ha nem töröljük le a laphomlokáról a felekezetesség bélyegét.
De mind ezeket mellőzve most, nem bírom eléggé
kifejezni örömemet a lap körül tett azon életrevaló intéz
kedésért, hogy olcsó, 4 kros füzetekben jelenik az meg
hetenként, s hogy minden száma rövid, bevégzett közleményeket tartalmazand. így már, különben is babonás
és előítéletes népünknél könnyen lehet ellensúlyozni a
rosz ponyva irodalmat és annak káros befolyását a szívekre. Ez a hasonszenvi gyógymód a legsikeresebben
fogja eloszlatni e járványos betegséget, mely köznépünk
természetes észjárását megbénítja, s a melynek mételye
oly mélyen eszi be magát népünk lelkébe, hogy ízlése
minden nemesebb szellemi táplálék élvezetére egészen
megromlik.
Most már csak előfizetők kellenek bőven, kik a
füzeteket elárúsítsák; embereket kell teremtenünk, kik
ébredő népünk szellemi érdekében semmi fáradságot ne
kíméljenek, kik lelkesedve a nagy Széchenyivel így szóljanak : „ha egy hazai válallatot ki akarok vinni, nem

elégszem meg az irkafirkával; hanem telhető hasznát
veszem számnak és lábamnak is, és előleges informátiók
végett nincs előttem sem házemeleti magasság, sem
útcai távolság.*
Itt is, a megindítandó „Vasárnap* cimű néplap
elárúsításánál kövesse minden lelkésztársam a legnagyobb
magyarnak ezen erélyes eljárását; pártoljuk mindnyájan
egy szívvel és lélekkel e szent ügyet ; ne legyen köztünk senki közönyös, néma és siket a kiáltó szóra, hanem a ki sziklát nem bir, vigyen apró köveket az alaphoz.
Mutassa meg minden jóravaló lelkész, hogy ő nemcsak a kathedraban tudja hirdetni az Isten igéjét, hanem
kívül az életben is ily célszerű és hasznos néplap terjesztése altal csepegtet jótévőleg hallgatója szívébe a
földieknél szentebb érzéseket s öntöget lelkébe a testieknél nemesebb gondolatokat.
Es ha minden lelkész-társam ezt teszi : akkor fejlődő népünk meg fogja érteni, hogy a vallás és annak
minden intézményei ép olyan táplálók és jóltévők az
emberi társadalomra nézve, mint volt gyermek életünknek az édes anyai t e j : itt is, ott is, egész életünkre kiható nedvet és éltető szellemet szívunk be.
Ha tehát népünket ide neveljük, ha vallásos, épületes olvasmanyok altal lelki eledelt és éltető tápot nyújtunk a templomon kivül is hallgatóinknak : akkor felekezet nélkül, minden ember keresztyén leend, a szó legnemesebb értelmében és üres templomaink ismét megtelnek hívő lelkekkel. Faxit Deus !
Simon S.

Észrevételek ^Vigil^ apró miseriáira.
I.
Csudál kozom, hogy szerethet valaki szennyest
piacra vinni, hogy más is lássa mint szapulja, mossa
a piszkos ruhát. De leginkább kell álmélkodnom egy
protestáns papon, kinek elég alkalma van egészséges
eszméit nemcsak megpendíteni, hanem valósítani is.
Ha még eddig lelkészi értekezleteken nem beszélték
meg az anyakönyvek egyforma vezetését: adta volna
be „Vigil* barátom törvény alakjában öltöztetve, okadatolva az egyházmegyei gyűlésre — hol bizonyosan
tárgyaltatott volna. Püspöki és esperesi hivatalos levelek,
hogy beíratnak, onnan lehet következtetni, mert az
azokban sürgetett papi teendők teljesíttetnek. Nyomat o t t jegyzőkönyvek minden egyházakban vannak. Arról
van rendeletünk, hogy anyakönyvek vezetéséhez jó tentát használjunk. Nem kellene-e azt is megbeszélni, hogy
fekete vagy violaszín legyen a hiteles tinta ? ! Nincs
ellenvetésem, hogy esperes meg szolgabíró évenként
nézze meg anyakönyveink vezetését. Csak azt kérdezem,
felelős lesz-e az az esperes vagy szolgabíró az én általam vezetett anyakönyvért? Nem engem büntet-e a
törvény, ha rosszúl, vagy hanyagul vezetem könyvemet?
Az egyházak számadásai miként vizsgáltattak nálunk, azt, ugy látszik, „Vigil* barátom — mint nem

régi lakosa megyénknek — nem tudhatja. Igaz, hogy
az összeállított számadás az elöljárók és község előtt
felolvastatik. Mert szükség, hogy az egyesek, kik adakozás, vagy munka által segítették az egyházat : lássák is, honnan, miből, mennyi a jövedelem. Mi a kiadás?
A számadások a visita által összeszedetvén, kiadatnak a
tanácsbiráknak felülvizsgálatra. Tudok példát, midőn
5 kr. külömbség miatt a számadás az illető gondnoknak
igazolásra visszaadatott. Csak azután kerülnek a számadások az egyházmegye rendetlen levéltárába molyok
eledeléül.
Hogy levéltára nincs, vagy ha van, igen kevés egyháznak van megyénkben, ezt én sem helyeselhetem, mert
szükség, hogy anyakönyvek, számadások, szóval az egyházat érdeklő iratok egy bizonyos helyen tartatnának,
hogy tűzvész vagy más szerencsétlenségek esetén megmenthetők lennének. Ezt Vigil barátomnak jó lett
volna megpendíteni a lelkészi értekezleten, kötelező
végzést hozatni az egyházmegyén. Nem egyszerre kiállani vele a magasba, s a karikással nagyot durrantani, hogy a figyelem erre a pontra irányoztassék : „mindezeknek oka a tisztújítás.®
Tudom, hogy mindenhez, és így az egyházmegye
ügyeinek vezetéséhez is gyakorlat kell. Kellő gyakorlattal játszva végezzük azt, mit a gyakorlatlan erőmegfeszitéssel is alig érhet el. Nem is szólnék én a tisztviselők állandósítása ellen egy szót is, hallgatnék mélyen,
mint az ön vezér férfiai, midőn székeik lesrófolását indítványozta. Hanem szeretettel kérem Vigil társamat, a
lehető hibák, rendetlenségek okát ne mindég kivül, hanem magunkban is próbáljuk keresni. Hogy 20 év alatt
6 esperesünk volt, ez csak arra mutat, hogy hála az
égnek voltak jeleseink, kik közül választhattunk, s rá
meg nem is voltunk nagyon kényesek a választásban.
Igy történhetett, hogy akadt a 6 között olyanis, ki 6
évig nem birta betanulni a képviseleti kormányzat A
betűjét. Nem akarta tudni, hogy a többség a kisebbségnek törvényt szab, hanem ily tárgyban felfolyamodott
az egyházkerülethez, hogy ott is lássák az ő szegénységi bizonyítványát. És ha jövőben — feltéve, de meg
nem engedve — lenne olyan, ki azon járás erélyes
szolgabiraja nélkül nem tudna papot választatni — ki
római katholicus létére barátságból vagy jutalomért azt
tenné meg az ürült egyházban papnak, kit az esperes
ó h a j t : gondolja meg csak Vigil, hogy szabadulna meg
az ilyen hivatalnoktól lárma nélkül — ha nem lenne
restauratió.
En ugyan nem kívánok kardot kötni a tisztújítás
mellett. De míg lelkészeink egy része szereti felhasználni
a hivatalnokok gyengéit, míg a corruptió azokat is kezdi
hatalma alá hódítani, kik eddig egyszerűek, szegények,
de becsületesek voltak: addig én egyházmegyénkben
a tisztújítást iualum necessariumnak tarom.
Tisztítsuk meg előbb magunkat, úgy kezdjünk
másokat mosdatni, így majd mindnyájan tiszták leszünk.
Ha hibát látunk, figyelmeztessük annak következéseire

— sine ira et odio — még elöljáróinkat is. Melyik állás
az, hol egyeseknek annyi joga volna a jólét-, közerkölcsiségre hatni, mint a protestáns lelkésznek ? Ott van a
lelkészi értekezlet — mely, mint jó talaj — igen alkalmas
az életrevaló eszmék kicsiráztatására s megerősítésére.
Ott vannak közgyűléseink, hol a jót nemcsak megpróbálhatjuk, hanem közakarattal ki is vihetjük. De míg
ezt meg nem kisértettük, a világ előtt apró miseriákról
jajgatni, annyit tesz, mint ha valamit kézzel elérhetnénk,
azt lábbal magunktól eltaszitanók. Én ugy tekintem a
sajtót apró bajaink orvoslásában , mint apellatorium
forumot. Ha a jót közgyűléseinken indítványoztuk, de
kivitelre sem itt, sem egyházkerületen nem segíthettük :
akkor lépünk ki, hogy több szem, többet látván, mások is elmondhassák azon tárgyról nézeteiket.
Próbálja meg Vigil barátom ezt az utat. E g y kicsit nehezebb lesz, de biztosabb És még arra kérem
fogadjon el tőlem — mint öregebbtől egy tanácsot. A
pirongató predikatiók már a szószéken is lejárták magukat, mennyivel inkább a sajtóban. Ha valamit ki akarunk mozdítani helyéből, nem szükség mindjárt nagy
lármát csapni, kisebb zajjal sokszor többet vihetünk
véghez.
Páter Cunctator.
II.
A Prot. E. Isk. Lap 36-ik számában az mondatik,
hogy a f.-baranyai lelkész-értekezletek elnökei a legközelebbi gyűlések tárgyaiul az apró miseriákban megirtakat tűzték ki. Mint az egyik kör elnöke egész határo
zottsággal Írhatom, hogy ilyen még csak eszem ágába
sem fordult meg, először azért: mert a mit Vigil első
cikkében felhoz az anyakönyvek rendetlen vezetéséről,
az nem miseria, hanem kötelesség-mulasztás ; a kötelesség-mulasztókat pedig rendreutasítani nem a papi körök,
hanem az egyházi felsőség kötelessége ; ha ismer ilyeneket Vigil adja fel a törvényszéknek, majd elbán velők.
De nem másodszor azért se, mert az anyakönyvek egyöntetű vezetésének megállapítása — ha ugyan nem így
történnék — megint nem a kicsiny körű papi értekezletnek tiszte : hanem első sorban az államkormánynak,
vagy ha ez vele nem törődik, az e. kerület elnökének,
miként e tárgyban, mint Vigil is megjegyzi, a tiszántúli
kerület cselekedett. Ha pedig se egyik se másik nem
intézkedik, hanem az anyakönyvvezetők tetszésének szabad tere van : nem tudom, miért akarja e miseria bűnbakjául épen a f.-baranyai papságot feltolni és mikép akarja
e mulasztást a papi értekezletek által helyrehozatni:
mikor jól tudja, hogy másként anyakönyvezünk mi, másként a katholikusok, másként a g. keletiek és megint
másként a héberek — mind ehhez pedig nekünk semmi
szavunk.
Ha azonban a miseriák írásával célja csak az volt,
hogy urbi et orbi kihirdesse, > mikép a főjegyző őt jól
megpirongatta, hogy minek tölteti vele hiába az időt,
mikor nála úgy is minden rendben van* : én e szerény
öndicsőitésnek határt vetni nem akarok : sőt annak nagyobb növekedésére ezennel igérem : hogy legközelebbi
értekezletünk végén kihirdetem, hogy mindazon lelkésztársaim, kik eddigelé anyakönyvet vezetni nem tudtak
vagy azt hűtlenül vezették: annak hü, pontos és szabályszerű vezetése megtanulása végett Vigilhez forduljanak.
Baksay
László,
az ormány okor vidéki lelkészi kör elnöke.

K Ö N Y V I S M E R T E T E S .
Gíjakorló-könyv a népiskolai
énektanításhoz,
irta Oláh
Károly tanítóképezdei zenetavár. Ara 25 kr.
Budapest,
Dobrowszky és Franké tulajdona, 1880. Nyom. pesti könyvnyomda-részvény-társaság (Hold utca 7. sz.) Kis 8-r. 64 l.
A munkás szerző ismét egy életrevaló művecskével lépett elő, mely csekély terjedelme dacára is nagyon megérdemli, hogy vele foglalkozzunk, s a t . olvasó
közönséggel, — különösen pedig a népiskolai tanítókkal
— tüzetesen megismertessük.
Oláh Károly műveit általaban kitűnő pontosság,
szabályszerűség jellemzi, de ezekben eddig teljes méltánylattal fogadott művein túl tesz e kis füzetecske,
s hozzá még valami olyan ujat tár elénk, mit a népiskolai énektaní könyvekben nem láttunk.
Az eddig megjelent népiskolai énektanitó könyvek
legnagyobb hibája az, hogy nem a kis gyermek gyenge
és gyarló elméjéhez s felfogásához voltak alkalmazva,
a mennyiben mindannyi a vonal rendszer ismertetésével
kezdi a tanítást. (Epen olyan, mintha egyszerre az irvaolvasáson kezdenék tanítani a gyereket, a mint iskolába
felkísérik, holott egészen máson kell kezdeni).
Füzetünk egészen uj methodust ad elénk, épen
azon a nyomon halad, mint Göncy ábc-éje. Ez kezdi az
i betűn, mint a gyermek altal legkönnyebben felfogható
s lerajzolható olvasási és írási jegyen, és azután megy
át a hasonló alakuakra, egytagú értelmes szavak által
vezerelven a g yermek gyenge elméjét.
Itt vonalrendszer ismertetéséről szó sincs addig,
mig a gyermek — úgy szólván önkénytelenül — rá nem
vezettetik arra, hogy mi az a vonal! Es mikor már
vonali ír a gyermek elé, akkor is csak elébb egyet,
s midőn ezen gyakorolta a gyermeket — ír kettőt, s
így egymás utan mind az ötöt.
Tökéletesen úgy áll e füzetke énektanítása az eddigiek modorához, mint például a hangoztató módszer
a régi : ba, be, bi, bo, bu, bö, bü módszerhez.
Ot sorban adja a hangjegyek és szűnjegyek értékét,
azután másfél lapon az első és második hang begyakorlását C. (többféle változatban) C. D. (szinte többféle
változatban) s a gyermek még eddig vonalt nem lát,
nem tud.
Természetes, a harmadik hang begyakorlása (és
az előző hangkörök ismétlése) már vonal nélkül nem
történhetik, húz hat egy vonalt s ezen gyakorol. 3 hangot 15 változatban ! C. D. E.
Mielőtt tehát vonalt húzna, a gyermeket helyes
hangvételhez szoktatja, a mi pedig a fő !
Tovább menve, még a negyedik hang begyakorlását is csak egy vonallal viszi véghez, a mint hogy —
a felvett alapon — a negyedik hang nem is vonalon
esik. C. D. E. F. Erre van ismét i o változat.
így megy tovább az ötödik hang begyakorlásáig,
mikor már két vonalt húz, s a gyerek előtt nincs egyéb

mint e két vonal és hang, C. D. E. F. G, — s erre
van 17 gyakorlat.
Mondom, teljes és tökéletes párhuzamot tart a
gyermek elméje fejlesztésében a Göncy Abc-ével. Es itt
az ötödik hangon már két vonallal és öt hanggal, élénk
és kedves gyermek dalokat (ötöt) ad gyakorlatul, m i n t :
virágos mezőben gyöngyvirágot szedtem, — vagy Zum
zum, zum. kis méh mondja zum stb.
Minden hang begyakorlásánál az illető hangközt
legelői kiirja, — s az előző hangközöket ismétli és
kibővíti.
Még a hatodik hang is 16 gyakorlaton át két
vonallal történik C. D. E. F. G. A, — minthogy a
hatodik hang nem vonalra esik.
A hetedik és nyolcadik hang begyakorlása már
— természetesen — 3 vonallal történik, 20 hosszabb
változattal, s ezután ismét jön 7 kedves kis gyermek
dal, természetesen még mindig csak három vonalon.
í g y midőn már a gyermek egy egész octávát megismert, s abba kellőleg be van gyakorolva, húzza meg
az öt vonalt. A gyermek tehát nem tanult semmit ész
nélkül, s a mit tanult, azt érti, annyira, hogy a következő 9. 10. 11. hangokat, (melyek tulajdonkép a 2. 3.
8. ismétlései) önként képes következtetni és kiénekelni.
Áttér ezek után — három-három gyakorlatban
a vonalsoron alúl és felül eső hangközökre, nem
terjedvén a hegedű kétszer vont G-jén alul, sem az
egyszer vont Á-n felül, — s csak most kezd gyakorolni
a 15. §-ban '/ 8 és 1/ 1G hangjegyek- és szűnjegyekkel,
miután már a gyenge növendék az egész fél és negyed
kóták beosztását kellőleg meg- és átismerhette. Erre
van 8. gyakorlat. Azután az eddig használt különféle
értékű hangjegyek pontozva, 5. gyakorlatban, — végre
ismét 8. gyakorlat, és itt már a szokottabb ütemek egész
a °/8 beosztásig feltüntetve s jelezve.
A gyenge növendék tehát mintegy önkéntelenül
vezettetik be a taktusba a folytonos hangoztatás, olvasás, számítás s a hangjegyek értékének fokozatos megismertetése és gyakorlása által.
Es miután mindezeket kellőleg s minden változatokban gyakorolta, tár fel a növendék előtt egy uj világot, a felemelő, lenyomó és helyreállító jegyek alkalmazásával, tapintatosan vezetvén a kemény és lágy hangnemekre és itt lát a gyermek először kulcsot (G.) is. Ezekre
ad ismét egy szóllamban 10. gyakorlatot, s — ezekkel
átvezet a két szóllamú gyakorlatokra 8. változatban, végre
az előadási jegyeket s azok használatát adja. Függelékül
és gyakorlatul 13. egy, két és három szóllamu gyermekdal.
Mondottuk, hogy Oláh K. e műve merőben elüt
minden eddig megjelent népiskolai énektani munkáktól,
mert egy részről röviden tárgyalja a szükségeseket, más
részről oly fokozatos tanmenetet követ, hogy minden növendék képesíttetik hangjegyek szerént énekelni. Az
addig megjelent énektani munkák terjedelmességük, áruk,
és a mi fő, nem magyaros szellemüknél fogva (én leg76

alabb mindeniken megéreztem a német szagot), nem felelnek meg céljuknak.
Ez szabályokkal nem gyötri a gyermek gyenge felfogását, hanem a fokozatos gyakorlati vezetés által igyekszik a kellő ismeretre juttatni, — s tekintve, hogy a
népiskolákban csak igen kevés idővel rendelkezhetünk
a gyakorlati énektanításra, e művecske — mint valóban
hézag pótló — a legkielégítőbb eredményre vezethetend
a buzgó tanitó szorgalma által.
Nem mulaszthatom el itt ujolag ajánlani a munkás szerző 1878-ban megjelent Egyházi énektárát, mely
— noha elébb jelent meg — e kezünk alatt levő füzetnek tulajdonkép folytatása, ének-dallamaink helyes és
pontos megismerése- és megtanulhatására. Vajha e két
mű egyik népiskolánkból se hiányoznék, mint legszükségesebb eszköze egyházi éneklésünk fokozatos fejlődésének.
Kálmán
Farkas.

/

B E L F Ö L D .

A reform, egyház conventje.
Folyó hó 13-án ült össze egyházunk conventje,
hogy az egyház és iskola ügyeiről tanácskozzék. A tanácskozás tárgyait az előző conventek és az egyetemes
tanügyi bizottság munkálatai voltak képezendők. Ugyanis
tudvalévő dolog, hogy a 3 évvel ezelőtt Bpesten ülésező convent a zsinati munkálatok előkészítésére egy
kisebb bizottságot küldött ki. Ezen munkalatok elkészülvén, megküldettek az egyes egyházkerületeknek,
hogy azokat tárgyalás alá vévén, észrevételeiket a convent elé terjesszék. De a dunamelléki és tiszamelléki
kerületek részint az idő rövidsége miatt, részint mivel
a ' t a n ü g y r e vonatkozó előmunkálatok ekkor még nem
voltak készen, a tárgyalást elhalasztották. így gyűlt össze
most egy éve a convent Debrecenben, hol első kérdés
az volt, hogy a két kerület véleményének meghallgatása előtt hozzá fogjanak-e a zsinati előmunkálatok
tárgyalásához. A többség hozzá fogott s az előmunkálatok I-ső és 11-ik részét, t. i. a zsinat szervezetét és
tanácskozási szabályait le is tárgyalta, de akkor a
munkát félbe hagyta, a következő conventre halasztván
az egyházalkotmány és a tanügy tárgyalását. Ezen
convent ült most Budapesten.
Kedvezőtlen auspicium mellett indult a tárgyalás, mert kitűnő elnökünk B. Vay Miklós ő exja betegsége miatt nem jelenhetett meg, s gr. Dégenfeld kivételével a többi főgondnokok (Gr. Lónyay, Tisza K.,
b. Kemény) is mind távol voltak. Ellenben a püspökök Kún B., Nagy P., Révész B., Pap G., Török Pal
mind, a többi conventi tagok is teljes számban jelen
voltak. A dunamellékről Baksay, Dobos, Fördős és
Göncy, Molnár A., Szilágyi D.; a dunántúliból Antal G.,
Csonka F. k és Beöthy Zs., Jókay K., Molnár Béla; a
tiszáninnenről Fejes I., Mitrovics Gy., Szentpéteri Sá-

muel és Hegedűs László, Mocsáry L., Teleky Péter ; a
tiszántúiról Balogh Ferenc, Kiss Áron, Kántor Sám.
Peterdy Károly, Szabó János, Tóth Sám. és Fráter
Imre, Móric Pál, gr. Ráday Ged., Simonfy Imre; végre
Erdélyből Dr. Kovács Ödön, Révay Lajos, Szász Dom.,
Szász Gerő és Kolozsvári Sándor, Takács János, Tisza
László.
Legelőbb is Török F. szólal fel, előterjesztvén B.
Vay Miklós levelét, melyben ez sajnálattal tudatja, hogy
Simándon betegen feküdvén, a jelen ülésekben nem
vehet részt. Ennek folytán az elnöklésre gr. Dégenfeld
I. kéretett fel, ki rövid üdvözlés után az ülést megnyitja ; egyszersmind inditvanyozza, hogy a convent
jegyzőkönyvileg is, külön levélben is fejezze ki sajnálkozását az érdemes elnök elmaradása fölött.
A képviselők igazolása után Tóth Sámuel jegyző
a tárgysorozatot terjeszti elő, négy categoriába osztva.
1. Azok, melyek a debreceni convent alkalmával függőben maradtak, pl. az iskolai felügyelet, a missió, domestica, amerikai presbyterialis gyűlés stb. 2. a kevésbé
sürgős tárgyak ; 3. a tanügyi bizottság munkálatai ; 4.
az egyházkerületek által a conventre relegált ügyek.
A tárgyalási sorrend fölött heves vita indult,
melyet megnyitott
Révész B. püspök, indítványozván, hogy küldessék ki egy bizottság, mely a kerületeknek a suprema
inspectióra vonatkozó nézeteit és feliratait, továbbá a
tanügyi bizottság munkálatait össze szedje, combinálja
s ezekről az ülés folyamában jelentést tegyen. A convent pedig vegye fel a tanácskozás szálait ott, hol
Debrecenben megszakadt, tárgyalja a zsinati előmunkálatokat s ha ezekkel készen lesz, akkor tárgyalja a
tanügyet.
Török a tanügy napirendre tűzését indítványozza.
A mult convent is azt jelölte ki fontosnak és sürgősnek, a tanügyi bizottság is ily nézetet terjesztett fel,
végül erre sürget azon körülmény is, hogy az országgyűlés 10 nap múlva összeül -s a középiskolai törvényjavaslatot tárgyalás alá veszi. E szerint készen kell
lennünk az iskolaügyre vonatkozó intézkedéseinkkel, nehogy a kérdés nélkülünk és ellenünkre oldassék meg.
Aztán jobb is, hogy most teljes ülésben vitattassék
meg a legfontosabb ügy. Közte és Révész között az a
külömbség, hogy ő a tanügyet, Révész a legfőbb felügyelet kérdését kívánja előbb tárgyaltatni.
A két indítványhoz sokan hozzá szóltak s nyilatkozataikból már ekkor látható volt, hogy két párt áll
egymással szemben, zsinatpart és conventisták.
Amazok nem akartak belemenni először a tanügy tárgyalásába, félvén, hogy a tanügy rendezésével eltelvén az
idő, a zsinat kitűzésére nem lesz idő ; amazok a zsinati munkálatok tárgyalásával nem akartak időzni, félvén, hogy akkor a nagyon sürgős tanügyre nem jut
idő. Hosszas vita után, melyben Mocsáry, Fejes, Nagy
Péter, Tisza L. Hegedűs stb. vettek részt, a többség
elfogadta a Révész- indítványát, kinevezte a bizottságot

gédlelkészek
vizsgálata és bekeblezése tovabbra is az
egyházmegyéknél hagyassék.
Molnár Aladár Erdély példájára hivatkozva, azt
mondja, hogyha más kerületek is külön-külön jogot kíMegkezdték tehát az alkotmánytervezet tárgyavánnak maguknak biztosítani, akkor jobb abba hagynunk
lását, mindenütt hozzáolvasva az egyes e. kerületek
munkálkodásunkat, akkor egységes szervezetről ne bemegjegyzéseit.
széljünk. Azután meg nincs is ok arra, hogy a Dunántúl
Mindjárt az első §., melyben az egyház definícióragaszkodjék azon mostani szokáshoz, hogy segédlelkészei
járól van szó, hosszú vitát idézett elé, melyhez néhol
az e. megyei lelkészek közül kinevezett bizottság előtt
erős dogmaticus elem is járult. Dogmatikai szempontból
vizsgáltatnak meg, hogy egyik megyéből a másikba
Kovács Ödön kifogásolta, Balogh Ferenc, Pap Gábor \
sem a segéd-, sem a rendes lelkészeket nem engedvédték, míg Szilágyi Dezső jogi szempontból hibáztatta
hetik rendes lelkészekül megválasztatni s hogy minden
a szöveget, Szilágyi szerint egyház-alkotmányi tervezetbe
megyében a segédlelkészek közül csak a legidősebbet
csupán az egyház szervezetére vonatkozó közjogi téteszabad megválasztani. Ez hátrányára van az egyházi
lek teendők be. A b b a n pedig dogmatikai tételek vannak.
életnek, hátrányos úgy a segéd-, mint a rendes lelkészek
Névszerinti szavazás után 18 szavazattal 16 ellen az
nemes ambíciója felköltésére való tekintetből.
eredeti szöveg hagyatott meg.
Hegedűs L. Ha a régi jogokat feszegetjük, akkor
A délutáni ülésben nagyon kicsinyeskedő vitákkal
a tiszáninnenieknek legtöbb emlegetni valójuk volna,
telt az idő. Jelentékenyebb pont volt az e. községi köz- mint a mely kerületben a superintendensi kormanyalak
gyűlés hatáskörének megállapítása. Sokan az e. községi sokáig nem volt honos, s hol még nem régiben is mindközgyűlés hatáskörét annyira ki akarták szélesíteni, hogy két papi vizsgát az e. megyén tették le az illetők, sőt
nemcsak a lelkészt és gondnokot, hanem a tanitókat s ez exmittalta, csupán a papszentelés joga hagyat van a
énekvezéreket is a közgyűlés által akarják választatni. kerületnek. Később azonban superintendens valasztatvan
Mások pl. Baksay, Dobos, gróf Páday, hivatkozvan arra, s ezen kormányalak megerősödvén, az e. megyék felad"
hogy alkotmányunk presbyteri, hogy a népes közgyűlés tak jogaikat, vagy legalabb most csak oly módon gyagyakori korteskedésnek és izgalmaknak teszi ki az egy- korolják, hogy a ker. papi vizsgán a megyék is képviházat, a lelkészválasztáson kivül minden egyéb jogot a selve vannak. Ezért kéri a dunántúli kerületet, hogy ne
presfoyteriumnál kívánnak hagyatni. Igy nyilatkozik Mol- hivatkozzanak, ' n e ragaszkodjanak ilyesféle különleges
nár Aladár, ki a tanügy szempontjából tartja veszélyes- intézményeikhez.
nek, hogy a tanitókat a közgyűlés válaszsza. Hosszas
Ugyanily értelemben nyilatkozik, Erdélynek analóg
vita utan meghagyatott az eredeti szöveg, mely szerint
esetét hozva fel, Kovács 0., a hol ma már szintén kerüaz egyházközségi közgyűlés választja a lelkészt, a presleten van a papi vizsga ; sokkal helyesebb is, mert hisz
bytereket és az egyházközségi gondnokot, de az erdélyi
még egy theologiai tanar is alig merészelhetne vizsgát
e. kerületben a tanitókat s énekvezéreket is.
felvenni egyébből, mint saját szaktudományából; annyiA presbyteriumról szóló fejezetben is sok apró val inkább nem lehet gondolni, hogy az e. megyei vizskérdés felett folyt érdektelen vita pl. a felett, hogy a gáló bizottságok csupa kompetens szakférfiakból legyetemplomokra s egyházi épületekre tűzhetők e ki poli- j nek összeállíthatók. Az eredeti szöveg m e g h a g y a t o t t ;
tikai pártjelvények, hogy az egyháznak egy, avagy két
valamint a következő s utolsó §. is.
pecsétje legyen, mely utóbbira nézve abban állapodtak
Az e. kerületekről szóló fejezetben a „presbytemeg, hogy minden egyhazban két külön pecsét tartandó,
riumok által választott tanácsbirák* kérdése keltett figyeegyik a „lelkészi h i v a t a l / mely a lelkésznél áll, másik lemre méltó vitat. Török kifejti, hogy mennyire elő„az egyházközség pecsétje* fölirattal, melynek holtartá- nyös egyházunkra nézve a tanácsbirói intézmény ,
sáról az egyházközség gondoskodik.
mint a melynek segítségével több oly kitűnő buzgó
Hegedűs L , Kiss Áron, Kovács Ödön, Molnár Aladár
és Molnár Béla személyében, elvetvén a Török propozicióját, a tanügy napirendre tűzését.

A presbyterium elnöksége felett heves vita támadt
A dunamelléki kar azt indítványozza, hogy a hol eddig
kettős elnökség volt, ott ezután is az legyen, ahol pedig eddig nem volt, ott ezentúl is csak a lelkész elnököljön.
Megállapodássá lett, hogy „a presbyterium elnökei
a rendes lelkész és egyházközségi gondnok.* Tehát
mindenütt behozandó a kettős elnökség, ami épen nem
mondható helyes intézkedésnek.
A második nap gyorsabban folyt a tárgyalás s
az egyházmegyékről és egyházkerületekről szóló fejezeteknél értékes eszmecserék fejlettek ki. Igy pl. a dunántúli egyházkerület azon indítványánál, hogy a se-

férfiakat bevonhatunk egyházi ügyeink kormányzásába,
azokban az érdekeltséget ébren tarthatjuk, kiket egyébként nem vonhatnánk be. De meg a képviseleti elvvel
ez épen nem ellenkezik. Sőt nagyon is összevág; mert
hiszen nyolc e. megye e. tanácsai által választatnak s
így voltakép csakis ők tekinthetők kerületi képviselők
nek, a többiek csak egy-egy megyét képviselnek. Megemlítendő az is, hogy ezen kerületben esalc nyolc e.
megye van s így 8 gondnokra van szükség; sokszor
megesett, hogy egy kitűnő csaladnak három-négy tagja
ült a gondnoki székekben, s így a consistóriumban ezek
határoztak. A dunai kerület felettébb hasznosnak, üdvösnek tapasztalja ezen intézményt s óhajtja, hogy be76*

vitessék oda is, a hol nincs. Hasonló szellemben nyilat- s a konvent abban allapodott meg, hogy a csütörtöki
kozik Molnár Aladár, hozzátévén, hogy mar csak azért
ülésben vitassák meg, legyen-e hat zsinat vagy ne?
is helyes a tanácsbirói intézmény, mert a ker. képviselők
Szó'cs Farkas.
évről évre választatván, közgyűléseink hullámzók lennének, ha ily maradandó s a gyűlési kormányzási tárgyakAz ev. egyetemes theol. akadémiáról.
nak folytonos ismeretében lévő tanacsbirak abból hiaAz ev. tisza kerületi gyűlésen indítvány tétetvén
nyoznanak. Hatarozat az lett, hogy az eredeti szöveg
megtartásával az e. kerületi tanácsbirói intézmény minden az iránt, hogy mivel a pozsonyi egyház mint egyik
szerződő fél űjabb viszonyai, illetőleg az eredeti Ígérete. kerületben
nieghonosíttassék.
A 3-ik napi ülésben a zsinatról szóló fejezetet, nek altala való tetemes leszallítasa folytan, egy ev.
egy par apró módosítással gyorsan letargyalvan, az | egyetemes theol. akadémianak Pozsonyban való felalhj,országos egyházi tanács* intézményére tértek at. E fe- tasa, legalabb a közel jövőben való felallítása, úgyszóljezetnek majd minden pontjánál vita tamadt. A kerü- ván lehetetlenné lett, mert hiszen az egyetem nem adletek véleményei is eltérők. A dunamelléki elfogadja hatja beleegyezését ahoz, hogy az ő patrociniuma alatt
az országos egyhaztanacsot, de hogy ne a zsinat ala- olyan úgy mondott akadémia állittassék fel, melynek
kítsa tíz évenként, hanem országos közgyűlés, püspö- Összesen 5 tanára közül kettő gymnasiumi tanari kötelekökön és gondnokokon kivul 20 tagból a kerületek zettségekkel is bírjon — nem adhatja nevét egy olyan
altal választva; a tiszantuliak, erdélyiek elfogadják, intézetnek, melynek jövőbeni fejlődése iránt alapos aggoellenben a tiszaninneni kerület generál conventet óhajt. dalmakat taplalhat minden érdeklődő protestáns, sőt ha
A szöveg tudvalévőleg oly egyházi főtanacsot javasol, igaz az, a mit a tót lapok írnak, minden hazafias érzelmű
magyar ember — nem adhatja beleegyezését ahoz, hogy
mely „a magyarorszagi relormalt egyház legfőbb kormányzó és közigazgatasi hatósága* legyen, s tagjait az eleinte a pozsonyi egyház altal megígért épület helyett az egyetem költségén épitessék egy akadémiai
10 évenként a zsinat valassza.
A szónokok eleinte a magok egyházkerülete pro- épület, mely azutan a pozsonyi egyház tulajdona mapositióit ajanlgattak, polemizalva a többiek felfogasa radna s végül nem nézheti közönyös szemmel, hogy
ellen. Legtöbben azon aggodalmaskodtak, hogy e tes- épen azon egyház, a melynek egykor csak azért adatület egyházi olygarchiava nő ki s magahoz ragadja a tott az elsőség, mert a legnagyobb ajánlatot tette, most
kerületek autonómiáját. Végre Molnár Aladar indítványa midőn a lehető legkisebb ajanlattal lép fel (dacara anszerint először e hatósag jog- és hatáskörének megvita- nak, hogy a Pozsonyban tervezett akadémia híréből mar
tását tűzték ki, s azutan tértek az uj testület nevének, nevezetes hasznot húzott) az osztó igazsaggal homlok
összeállítási módjanak meghatarozasara. Altalaban meg- egyenest — a legnagyobb előnyben részesíttessék ; —
egyeztek abban, hogy e pont az egész alkotmany-szer- tegyen ajanlatot a tiszai kerület az egyetemes gyűlésvezetben a lefontosabb, mert ha nem alkottatik egy nek az egyetemes ev. theol. akadémianak Eperjesen
közeg, mely az intézkedések végrehajtásáról gondosko- való felallitása iránt : a kerületi gyűlés az indítványt
dik, akkor minden eddigi munka csak az archívumnak magáévá tette s számolván a maga erejével s latvan,
szol. E hatósag neve »convent* lett, hataskörét pedig a hogy az ev. egyetemes theol. akadémia felállítását biztosító ajanlatot a legreálisabb alapon teheti meg — egy
következőkben allapitottak meg. A convent képviseli a
magyar ref. egyhazat a többi hitfelekezetek iranyá- Péchy Tamas ker. felügyelő, Cékus István superintendens,
ban, minden olyan ügyben, mely az egyhazat egye- Brósz Jónat VI szab. kir. var. esp. felügyelő és Zelenka
Pal ker. jegyző urakból álló bizottságot küldött ki, mely
temesen érdekli. Intezkedik az egyházkerületeket közömagat az eperjesi ker. collégiummal érintkezésbe tévén
sen erdeklo oly ügyekben, melyeket azok együtt vagy
— az egyetemes gyűlésnek teendő javaslatot hatarozott
külön hozza felterjesztenek. A zsinat hatarozatait végrehajtja illetőleg végrehajtatja. Áll összesen 38 tagból, ne- tételekben nyújtsa be.
vezetesen 5 püspök, 5 gondnok és 28 valasztott tagA kerületi gyűlés altal kiküldött bizottság f. é.
ból, kiket 3 évenként az egyházkeriiletek
választanak, szeptember 12-én Cékus István superintendens ur elnöklete
dunantul és tiszáninnen 4—4, dunamellék és Erdély alatt*), a kinek mar oly sok nagyszerű intézmény köszöni
6—6, tiszantul 8 tagot. Elnökei a legidősb püspök és lételét, Eperjesen a collégiumi pártfogósági gyűléssel
gondnok. E szerint az egyetemes convent a magyar közös értekezletre összeülvén — a mind két részről nagy
reform, egyhazat egyetemesen érdeklő ügyek elintézé- lelkesedéssel felkarolt nemes ügy biztosítására szíves
készséggel felajánlotta a következőket : először is a kerüsére hivatott testület. 8
E fejezet letargyalasa utan Beöthy Zs. kéri a kon- let részéről theologiai célokra mar most is fizetett évi
3400 frtot, a minek több mint 71 ezer forint tőke felel
ventet, hogy miután mar a zsinati előmunkálatok legfontosabb resze letargyaltatott, s mielőtt netán a képvi- meg, ugyancsak a kerület részéről egy 6-ik tanar fizeselők szama is megapadna, tűzessék ki napirendre a
sokak altal oly sóvarogva várt zsinat idejének és helyé
*) Péchy Tamás ker. felügyelő úr, a ki ez eszmének szintén
nek megállapítása. Az indítványhoz többen hozzászóltak nagy barátja, akadályozva volt megjelenni.

tésének biztosítására szolgalandó alaptőkéül 25000 frtot,
a collégium részéről, az egyetem altal e célra egyszer
eszközlendő gyűjtés feltétele alatt, nagylelküleg felajánlott, egy év alatt kiépítendő 4 tantermet és egy oratoriumot, az alumneum, ösztöndijak stb. élvezetét.
Igy tehát, tekintve az összes áldozatokat, miket a
szeretett, buzgó főpásztor ismert kitűnő szervező tehetsége
mar is összehozott és lelkesítő buzdítása már is teljesen
biztosított s a Collégium ismert nemes áldozatkészsége
felajanlott — több mint 100.000 forint alaptőkének megfelelő aldozat az, mit az egyetem javara a tiszai kerület meghozni hajlandó, feltéve, hogy az az ev. egyetemes theologiai akadémiat Eperjesen felalhtani és a teljes
akadémia eszméjét megvalósítani kész. Az előnyök, melyeket ezen terv az eddigivel szemben feltüntet pedig
a következők :
1. Az akadémian tisztán theologiai tanarok lógnak
tanítani.
2. A tervezett 5 r. tanariszék helyett, 6 rendes
tanáriszék van biztosítva.
3. A jövőre utalt akadémiai epiilet biztosítva van
mar az akadémia, felallitása illetőleg megnyitasa idejere,
mert mar 1881-ben hasznaihatók a felajanlott s az alatt
biztosan kiépülendő tanhelyiségek ;
4. A mi fő, az egyetemre az altal semmi új teher
nem hátúi (a gyűjtés kötelezettségét mar a múltban is
magara vallalta az egyetem) ;
5. Lehetővé tétetik az egyetemnek a két seged
tanar alkalmazasával az akadémiat bármely külföldi theol.
facultas tanítóinak szamaval ellátni — és végül
6. ha a protestáns missió eszméjét, melylyel az
esperesi theol. akadémia bir, és a hazafiak rokonszenvét nem is említjük, közvetve az egyetem másik kedves
gyermeke, az egyetlen ág. hitv. ev. jogakadémia is
előnyben részesül az altal, hogy az eddigi theologiai
tantermek neki átadatván, jelenleg is elegendő tantermeihez még ujakat is kaphat stb.
Ha tehát ezen ügy ilyetén nagyszerű fordulatára
tekintünk, lehetetlen azon őszinte, forró kívánsággal nem
fordulnunk a mindenható atyához : áldja meg az általános tisztelt buzgó főpásztor és az azt lelkesen támogató
kerület, nem különben nagyszerű eszmékért mindenkor
lelkesülő eperjesi collégium törekvését, szándékát — és
adja megérnünk, hogy a legfőbbekben, a pénzbeli szükségletekben és a helyiség kérdésében így biztosított ev.
egyetemes theol. akadémia Eperjesen mielőbb megnyittassák hazai protestáns egyhazunk díszére és javára !

A belső-somogyi ref. egyházmegye véleménye
a

vallás-

és közoktatásügyi
ministermmnak a, felekezeti
jogakadémiák ügyében tett felhívására.

Jóllehet alulírott egyházmegye,teljesen indokolatlannak tekinti s nyilvánítja a nm. min. úrnak a prot. jógák adémiak ellen emelt azon vádját, hogy azok, mint a

tudatlanság fészkei képzett jogászok helyett csakis életképtelen elemeket bocsátva ki, a szellemi proletariátust
nevelik : mindamellett elismerve a min. úr leiratanak komoly figyelemre méltó intentióiát s kombinalva úgy
sajat főiskolánk korlatolt anyagi helyzetét, mint a fóis"
kolat alkotó külömböző szakintézeteknek prot. egyházi érdekeinkhezi közelebb vagy tavolabbi viszonyát,
azon álláspontra helyezkedett, melyet egyházkerületünk
egyik kerületi gyűlésében programmszeriileg mondott
ki, amidőn ezen egymásutánt állította fel: »1., gymnasium ; 2., jó tanitó- és 3., lelkészi kepezde, 4., s ha lehet jogakadémia®, s mely intentió- s programmtol az
egyházkerületnek fiai, főiskolajanak jó hirneve s a hazai
és nemzeti kulturális érdekek- szempontjából nem szabad
eltérnie ; vagy mivel fajdalom egyik gyűlésén, az ügyvédi elem túlbefolyasa következteben már is eltért,
vissza kell ahhoz térnie, ha csak a hazai viszonyainkat
annyira sújtó extensiv gazdalkodas kikerülhetlen következményeinek nem akarjuk tanügyünket is kitenni.
Mert hogy kerületünk gymnasiuma nem annyira
erős, mint gyenge, tanúsítja azon körülmény, hogy a
tanitvanyoknak több mint 1 / 4 -dét szükségesnek latjak
privative is taníttatni, s még inkább a közvizsgalati számos gyenge felelet.
Hogy jó tanitóképezdéje nem is lehet, amidőn
szaktanarok helyett dilettánsok kezelik a kepezdét s midőn 15. tanar szakgatott tamtasa teszi képtelenné az
egységes, az összhangzatos képzést, azt minden szakértő,
sőt gondolkozó is elismeri annyira, hogy az ellenkező
csak önámítás.
Hogy jó theologiai tanintézete nem lehet főiskolánknak, holott a gyakoriali lelkészképzés teljesen ignoralva van benne, azt bizonyítani is felesleges, de számos
okokkal is bizonyítható volna, ha felesleges inunkat
akarnank tenni.
S hogy főiskolánkban fájdalom ! sok a hiány, eleg
bizonyítékul felhozni, hogy tanárainak 1/,> - cl része immár
a kiérdemelt nyugalom méltó candidatusa, kiktől többé
sem az itjukor tüzét, sem a férfikor munkabírását, sem
a tudományokkal való folytonos haladast s így a kellő
eredményt joggal vagy csak méltányosan is várni nem
lehetvén, egyházkerületünknek ugy tanintézete mint
emeritus tanárai iránti elengedhetlen tiszte, kiérdemelt
nyugalomba helyezni azokat, akiknek egy életfárasztó,
kimerítő munkája után, oly édes a nyugodalom és mire
a hála is kell, hogy kötelezze egyházkerütetiinket.
H o g y nincs állandó igazgató a főiskolában, sem
annak egyes szakaiban, régtől elismert s bizonyítani felesleges baj, s hogy e bajon, azon tehát, hogy legyen
az intézetben olyan, aki mintegy argusi őrszem, éjjel
nappal felügyeljen, hogy úgy a tanár kitartsa órait pontosan, mint a tanítvanyok serege megjelenjen azokon
szorgalmasan; felügyeljen, hogy a tanári karban, mint
az. ifjúságban nemes irányú testületi szellem, a folytonos
haladási törekvés meglegyen, s e törekvés akadalyai,
egyfelől elháríttassanak, másfelől a nemes törekvés szent

tiize folyton élesztessék, hegy üde szellem lengje körül
az intézetet s egésséges vérkeringés biztosítsa annak
existentiáját.
Á m d e a távollevő főisk. g o n d n o k s á g , ily őrszellem és szabályos vérkeringést s egészséges anyagcserét s ez által teljesen szabatos, erőteljes organikus
életműködést eszközlő sziv nem lehet. Ily organumnak
az organismus központján kell lennie, hogy egyenletesen
s folyton hathasson.
U g y de a? egyes tanszakok kellő berendezéséhez,
azokban a tanerőknek szaporításához, egyes érdemesült
tanárainknak méltó nyugalomba helyezéséhez, igazgatótanárok beállításához, pénz, pénz és ismét pénz kell.
Ezt uj forrásból előteremtenünk, ez idő szerint lehetetlen, az ügyet elodáznunk meg tanintézetünk céljá.
val, hivatásával lenne ellentétes.
Nincs tehát más mód, mint jó gazdakint intensive
működnünk, a nélkülözhetővel a nélkülözhetetlent, a jogakadémia feláldozásával a többi szakokat, azokat t. i.,
amelyeknek fentartásuk részint tudományos alapvetés
céljából, részint egyháztarsadalmi hivatásunk életszükséglete szempontjából, kizárólag reánk néznek, teljesen
jó és életképes karba helyezni, azon tőkék jövedelmével,
melyek a jogakadémiánál vannak jelenleg felhasználva.
E mintegy 40 000 frtnyi összeg, mintegy 3000
frtnyi évi jövedelmével s a jobb berendezés folytán bizonynyal növekedő tandijakkal, habár szűkösen, elegendő ,
lenne a fentérintett célok valósítására ; mi altal főiskolánk jelentőségében bizonyára nem veszíteni, sőt inkább
csak nyerni fogna.
Igaz, hogy elveszítené kerületünk a jogakadémiát
s ez altal jogi pályára lépő ifjainak prot. szellembeni
neveltetésüket, — ügy de kerületünk jogi pályára lépő
itjainak bizonynyal a legkisebb contingense az, mint a
főisk. értesítvény tanúsítja, mely Pápán tanul. Azon
összesen 26 egyénért, melynek csak lJ.á-da hitsorsosunk,
érdemes e 5000 frtot, amibe a jogakadémia fentartása
kerül, évenkint aldozatul hoznunk? A k k o r amikor egyéb
szakintézeteink is csikorognak, Ítélje meg az elfogulatlanul gondolkozó.
A fölebbi szám s azon körülmény, hogy míg
1875/6-ban 43, köztük 14 ref., 76/77-ben 49, köztük 14
ref., 77/8-ban már csak 34, köztük 8 r e f , 78/9-ben pedig
csak 24, köztük 9 ref. s ez évben is csak 26, köztük 9
ref. tanuló van, hogy tehát számuk évről évre fogy s
szégyenitően csekély, mely körülmény aztán visszahat
ugy a tanárok, mint hallgatóik szellemére is, elég kézzel foghatóan tanúsítja, hogy a pápai jogakadémia
szükséget sem kulturális, sem felekezeti tekintetetben
nem pótol s így áldozatainkra nem érdemes ; s annyival inkább, nem mert ama keveset is, se nem a prot. szellem, se nem a tanárok híre, neve, hanem a költség
hozza oda, levén a hallgatóknak éppen fele Veszprém
megyei. Ha nem volnának szerencsésebb visszonyok
közt levő kerületekben, úgy a ref., mint a lutheránus 1
atyafiaknak jogakadémiáik, ha a pápainak beszünteté- I

sével a hazai ref. hitvallású jogi pályát kereső ifjúság,
csakis allami s így róm. cath. jellegű intézetekre lenne
utasítva, akkor bármily áldozattal is fentartandónak
nyilvánítanék a pápai j o g a k a d é m i á t : de így sem kerületi, sem hazai, akár felekezeti, akár nemzeti kulturális
célból szükségképpeni nem levén az, fentartása pedig
csak egyéb nélkülözhetlen szakoktól absorbeálván erőnket, beszüntetése minden irányban csak jótékonyan fog
hatni.
Ismételjük minden irányban, mint már fönnebb
több oldalról ki is fejtettük ; s hangsúlyozzuk, hogy
hazai közművelődési irányzatunk szempontjából is.
Igen ! mert hazai ifjúságiink közmívelődési iránya
félszeg.
A jogi pálya, mely 48 előtti államéletünk s társadalmi viszonyaink közt méltán keresett, mert a magyar nemesi ifjúságra nézve szinte kizárólagos s a legmagasbra utat nyitó pálya volt, ma már megszűnt,
mind kizárólagos, mind teljesen változott hazai viszonyaink között, egyedüli kenyérpálya lenni; sőt ha az
európai kultur államok viszonyai közé akar beilleszkedni
hazánk s nemzetünk, amaz inproductiv pályara tolulással
föl kell hagynia ifjúságunknak s reális irányban productiv palyára kell lépnie, s a magyar itjuság ismeretes
szép tehetsége- s munkaképességével, abban kell keresnie
büszkeségét, hogy nemzetünket az előhaladottabb iparos
nemzetekkel versenyképessé téve a külföldnek adótfizető
gyarmati helyzetéből kiszabadítsa s így nemzetmentő
missió terére lépjen.
Jogakadémiák százai sem mentik meg a nemzetet,
sőt csak mélyebben sodorják annak, a népet kizsákmányolni sokszor kenyérszükségből is utalt rajai az elszegényedés és az eljellemtelenedés halalt hozó örvényébe
Értse meg egyházkerületünk ez irányban a kor
intő szavát! Hallja meg a nép jajkiáltását, tegye meg
az ujjmutató első lépést, a nemzeti fejlődés egésséges
iránya szerint. Adjon példát másoknak is és intelmet
korunk ifjúságainak !
Ne essék pedig kétségbe kerületünk, hogy jogakadémiájának jelenlegi alapítványait convertálni nem lesz képes.
A kerület egy lelkes felhívása, korszerű, a hazai helyzet
szükségességéből merített argumentumai, bizonyára hatni
fognak azon élőkre s azon testületekre, akiknek ez iránybani elhatározásukra lesz szükség ; a convertálhatlan alapítványok kamatai pedig fel lesznek használhatók a theologiai s a bölcsészeti szak jogi kathedráinál; mig a jogakadémia tanárait bizonyára kenyérhez fogja szükség
esetén juttatni azon tényező, mely ezen egészségesebb
irányban, az impulsust a nemzeti közérdek szempontjából
megadta.
Ha volt bátorságunk megalkotni, csupán a hagyományos mult befolyása által sugalmazottan, egy felesleges intézetet, — legyen emelkedettségünk, a jövő érdekében beszüntetni is azt s helyes célra fordítani annak
forrásait.
A protestantísmus a haladó kor szavat mindig

megértette, sőt nem egyszer maga adott jelszót a kornak ! A protestantismus jogosultsága korszerűségével
kapcsolatos !
Vezérelje őt e kérdésben is jó szelleme! Mert
amint túl szárnyaltatik kora eszméi által a protestantismus, azonnal elveszti társadalmi hatását, sőt jogosultságát,
el a társadalom rokonszenvét, s azonnal legyőzetik az
oly hatalmas
eszközökkel rendelkező r. katholicismus által.
S ezért mi lennénk felelősek !
Közli

Körmendi/

Sándor

esperes.

Főpásztori egyházlátogatás RákosKeresztúron.
Fővárosunk tőszomszédságában Rákos-Keresztúron
másfél évszázad óta létező s ujabb időben meglepő virágzásnak indult ev. egyház e hó 10. és ii-ik napjain
megható ünnepélynek vala szemtanuja. Dr. Szeberényi
Gusztáv királyi tanácsos s bányakerületi superintendens
az úr eme sionját is ez idei hivatalos kőrútjába ejté s
püspöki látogatásával szerencsélteté.
Az egész község örömben úszik. A lakosság beszünteti hétköznapi munkáját s ünnepi ruhába öltözik.
Egyik része bandérium s a járási szolgabíró vezetése mellett Maglód felé, a határhoz siet, másika peclig, mert
parochiajuk egy héttel előbb porrá égett, a Podmanickyak
ősi kastélyának udvarára gyiilekszik, hogy az úr nevében
jövő férfiút hódoló tisztelettel fogadják. A fentemlített
napok elsején estve felé a harangok zúgása jelzé, hogy
a várva várt perc elérkezett s mi szemtől-szembe láthattuk a szeretett főpásztort.
A fogadtatás ünnepélyes, de nem zajos, előre kitűzött s mégis szívélyes vala. Csillogó katonaság helyett
ott állott két sorban a mindkét nemű ifjúság s a szülők
sokasága; harsogó trombiták zaját s ropogó dobpergést
kedvesen pótolta a prot. egyház szent indulójának, az
„Erős vár a mi Istenünk 8 -nek örökké szép győzelmi
dallama, nagyhangú dictiók helyett az ünnepelt ép úgy,
mint az üdvözlők szája szólt a szív teljességéből: mintha
csak egy család hálás tagjai régóta nélkülözött atyjokat
fogadták volna
Ez után megnyíltak az ősi kastély ajtai, hogy agg
uruk, B. Podmanicky János úr szívességéből, ki a küldöttséget a folyosón várta s a főpásztort karon fogva
vezette be — hajlékot nyújtsanak a hajléktalanná lett
egyház vendégeinek.
Másnap reggeli 9 óra felé vette kezdetét a tulajdonképi egyházlátogatás templomi actusa. Itt elhelyezkedve két-két ének eléneklése után fellépett a szószékre
a helyi lelkész Dubovszky Nándor úr, hogy előbb Péter
1 lev. 5 r. 2-—4 versei alapján szláv nyelven, majd Máté
8. r. 36—38 felett német nyelven szónokoljon. Megható
volt azon jelenet, midőn a szónok e szavakkal fordúlt a
főpásztorhoz: „Emeljed fel főpásztori kezeidet s áldjad

meg eme reám bizott nyájat, hogy meglegyek áldva s
vigasztalj meg engem, e nyáj pásztorát, és megleszek
vigasztalva * l
Ezzel eljutottunk az istenitisztelet fénypontjához:
a főpásztor oltár elé lép s fölnyitja ajkait, hogy ismeretlen hitrokonaihoz ismert hangon, a szív hangján szóljon
s avatottan hirdesse az igét.
Egyik beszédjének alapjáúl szolgált János Jel. 2,
10, a másiknak pedig János ev. 14, 6. Az elsőben inté
hitsorsait főpásztori szeretete egész melegével: „Legyetek
hívek az apák hitéhez, az ősök erényéhez és saját hivatástokhoz. A másodikban a meggyőződés megdönthetlen
érveivel kimutatá, hogy egyedül Jézus az ut, az igazság
és az élet s hogy az ember egyedül a Jézus által érheti
el magasztos célját itt alant s örökké tartó boldogságot
oda fent.®
Sokkal fiatalabb s tapasztalatlanabb vagyok, mintsem
hogy tudván eléggé méltányolni s merném érdemileg
megbírálni a szónoki művészet eme remekét! Hitem
azonban azt súgja, hogy így szólni csak az tud, kiben
az elme éle a sziv mély érzésével ritka összhangban
egyesül, ki ismeret- s tapasztalatkörét évtizedeken át
tartó folytonos s ernyedetlen szorgalommal tágítja, ki
feladatának tudatában van s annak megfelelni tud is,
akar is, és ki minden tehetségét, idvezitője, kiben hisz,
szolgálatának szenteli. A hallgató nem tudta, csodálja-e
inkább az egyszerű s mégis velőkig ható szónoki előadást,
vagy a classicus nyelvezet formás tökélyét; a beszéd
mély gondolatait, vagy azok folyékony könnyedségét ?
Könyekig valánk meghatva, midőn oda jutottunk, a hol
a főpásztor kimutatja, hogy a jó evangyélmi keresztyén
mindig jó s hű hazafi is s hogy hazánkba átköltözött
német testvéreink őseinkkel mindig első sorban küzdöttek
közös hazájukért. Hasonló atyai intéseket intézett a főpásztor a hívekhez a látogatási jegyzőkönyv olvasásánál,
hol kiemelve azokat, a mik dicséretet érdemeltek, hol
figyelmeztetve azokra, a miknél hiányt észlelt. Lehetetlen itt elhallgatnom azon ritka tényt, hogy ezen egyház
minden épületeit — a torouy kivételével — saját költségén emelte s évtizedeken át tataroztatta B. Podmanicky János úr.
A lélekemelő istenitisztelet befejeztével siettünk
vissza a kastélyba, hogy ott a bárói terített asztalnál
megadjuk a testnek is, ami a testé. Időnk a főpásztor
társaságában meglepő gyorsasággal haladt s mi akarva
nem akarva kénytelenek valánk magunkat közös sorsunknak, a válásnak alávetni. Hálás szívvel váltunk el
vendégszerető háziurunktól s régi prot. család ezen
ősi fészkét azon tudattal hagytuk el, hogy eme nem
külső fény és pompa, de ősi takarékosság és jólét palotája mindaddig, míg felette oly bölcs fő, mint jelenlegi
uráé, őrködni fog, nem kerülend dobra, mint sok más
nemesi birtok.
A hívektől való bucsúzásunk ép oly ünnepélyes vala,
mint a fogadtatás.
Megismerve a főpásztort egész valójában, méltán

alkalmazhattuk reá Erigyes császárnak ( I I 7 7 . évben)
III. Sándor pápához intézett eme szavát: „Nem téged
illet (t. i. a lábcsók) hanem Pétert® — csak hogy ily
változtatással : tiszteletünk s szeretetünk téged is Pétert
is, személyedet s hivatalodat is illeti. E g y szívből jövő
„éljen® még s ünnepelt vendégünket tovább vitte a
prüszkölő vasparipa Aszódra, hol a fogadtatás talán
fényesebb vala, de a rákoskeresztúrinál igazibb s szívélyesebb nem lehetett.
•Jezsovics Pál,
látogatási jegyző.
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Történeti irkák. A Deutsch M.-féle művészeti intézet 25 darab irkát küldött be hozzánk, melyek az eddig forgalomban levőktől előnyösen különböznek. A borítékok címlapján ugyanis irás- és rajzminták vannak,
melyeket a gyermekek szűnóráikban palatáblára vagy papirosra utánrajzolhatnak. A boríték hatlapjára pedig magyar királyok és vitézek arcképei rajzolvák, rövid, könynyen érthető szöveggel. E szerint ezen, úgynevezett történeti irkák amellett, hogy eredeti rendeltetésöknek teljesen megfelelnek, még egyéb ismeretek elsajátítását is
megkönnyítik a gyermekekre nézve. A fővárosi tanszervizsgáló-bizottság, melynek tagjai a többi közt Hunfalvy
János és Ballagi Mór tanárok, Kafka, Hecer, Vajdaffy
iskolaigazgatók és Tencer Pál, — a történeti irkákról
igen kedvezőleg nyilatkozott, ami kétségtelenül nyomatékos ajánlásául szolgál a vállalatnak. Ara 100 példánynak 1 frt 30 kr. Mintafüzetekkel a kiadó szívesen szolgál a tanítóknak.
Bibliainagyarázatok a szószéken. Irta Barakonyi
Kristóf. II. kötet. Miskolcz 1880. Ára 2 frt. A gyakorlati lelkészség körébe vágó egy-egy hosszabb művet
nem igen mutathat fel egyházi irodalmunk, mint e bibliamagyarázatok, melyek e kötettel be vannak fejezve. A
hívek, kik e magyarázatokat végig hallgatjak, nem csakhogy a szentkönyvben szereplő mindazon egyénekkel
ismerkednek meg, kik a kegyes életnek örök példányai,
hanem miután az előadottaknak korunkra való vonatkozásai
is kiemelvék, gazdag lelkiépülést is meríthetnek a hallottakból. Egyházunk érdekében tehát csak azt kívánjuk, hogy mentül többen vegyék és használják Barakonyi művét.
Traktátusok, vagy is a nép számára irt rövid vallásos értekezések s az ezeket terjesztő társulatok története. Irta Csíky Lajos ideiglenes theologiai tanár Debrecenben. Budapest 1880. A r a ? — A vallás-erkölcsi
eszmék népszerűsítésére tán soha sem volt nagyobb
szükség mint napjainkban, midőn a szellemi termelés
üzletszerű mesterséggé válván, a napi sajtó a szenvedélyeknek hizelgő termékekkel árasztja el az országot. E
mételyező behatások ellensúlyozására, aligha van célra
vezetőbb es?köz, mint azon röpiratok terjesztése, me-

lyeket a traktátus terjesztő társulatok félig ingyen
juttatnak a nép kezébe. Ezen áldásos társulatok történetét adja e könyvecske érdekes részletekkel a budapesti
ügynökség működéséből. Ezen ügynökség élén tiszt.
König Rudolf lelkész ur all, ki azonkívül, hogy számos ébresztő és építő iranyu magyarra fordított röpiratot terjesztett, több tudományos értékű művel, mint Dr. Angus bibliai kézikönyve, bibliai földrajz, bibliai régiségek stb. stb. is
gazdagította egyházi irodalmunkat. Mindezekről bővebb
értesülést nyerhetni e kis terjedelmű, de bő tartalmú
könyvecskéből.
Feleki József foktői ref. lelkész felkéri mindazokat,
a kiknél Legouvé munkáira (Nők erkölcsi története,
A t y a és fiu a 19. században) előfizetési ívei vannak,
hogy ezeket hozzá legkésőbb f. évi október i-ig küldjék
be, mert ekkor a könyveket a Franklin-társulat minden
előfizetőnek megküldi és azontúl csak könyvárusi úton
lesznek meg-szerezhetők.

K Ü
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* Személyi hírek. Lapunknak írják, hogy a felsőszabolcsi ref. egyházmegye f. hó 1—2. napján tartott
gyűlésén e lapok szorgalmas és jeles munkatársa Görömbei
Péter egyházmegyei főjegyzőül elválasztatott, aljegyzővé
Nagymáté Albert kislétai lelkész lett megválasztva. — A
Főv. Lapokban olvassuk, hogy a sárbogárdi ref. gyülekezet Turgonyi Lajos orsz. képviselőt akarná jövendőbeli lelkészeül kijelölni. — A losonci ev. egyház előleges
papjelölő értekezletén Margócsy József 46, Petrovics pedig 6 szavazatot kapott a jelöltségre. Egyébként az
egyház rendes papjelölő közgyűlése ma, 19-én tartatik
meg. — A felsőszabolcsi egyházmegyéből vett tudósításunk szerint a demecseri ref. egyházba Balogh Ferenc
ottani helyettes lelkész választatott meg rendes lelkészül ;
Tornyos Palcara pedig Sin ka Mihály
berencsi ref.
lelkész választatott szótöbbséggel. — Nagy Péter erdélyi
ref. püspök Jancsó Lajos papjelöltet vette maga mellé
titkárul.
* A vallás- és közokt. miniszter hír szerint az
országgyűlés legközelebbi ülésszakán törvényjavaslatot
fog beterjeszteni a fakultatív
polgári házasság behozatalaról. Feszült érdeklődéssel várjuk a javaslatot !
* A „Veszprémé-ben olvassuk: „Hogy mily szép
egyetértés van városunkban a különböző vallásfelekezetek közt, bizonyítja az is, hogy a Szent-Annáról nevezett r. kath. iskola ünnepélyének emelésére a helybeli
ref. hitközség egy szép nagy koszorút küldött, melynek
széles veres selyemszalagján e felirat volt olvasható : A
veszprémi ref. egyház 1 8 8 0 /
* Sárospatakon — mint minket tudósítanak — a
ref. egyház körében a leánynevelés körül igen élénk,
üdvös mozgalom indult meg. Az egyház ugyanis elhatározta, hogy leányiskoláját célszerűbben, a kor kivá-

nalmai szerint rendezi be. E célból a fiúk iskoláját a j érdemeket szerzett. — Futó Mihályné sz. Vekerdi Terézia
leányokétól elválasztja. Két uj tantermet építtet, egyiket asszonyt, a hódmezővásárhelyi ref. főgymnázium igazgaa fiúk, másikat a leányok számára. Azonkívül egy har- tójának nejét f. hó 13-án mély részvéttel kisérték örök
madik tanterem lesz, hol a leányok a női munkákból nyugalomra. A boldogultat, ki 43 évig élt, férjén kivűl
négy gyermeke gyászolja. Béke poraikra!
kapnak oktatást. Ezen cél kivitelére egy nőtanitó fog
választatni, ki a női munkákból s más tantárgyakból
Amitől régóta tartottunk, im fajdalmas valófog a leányoknak oktatást adni, vagy esetleg egész oszsággá
vált ! A férfiú, ki az egek Urába vetett rentályokat vezetni. Lassanként ezen leányiskola úgy fog
díthetlen
bizalommal állott meg a legválságosabb idők
fejlesztetni, hogy magasabb nőnevelo intézetté alakuljon,
iszonyú
viharaiban,
egyházunk ama dísze, ékessége,
melyben zongorázást, német és francia nyelvet is tanulH
a
u
b
n
e
r
Máté
kícrd.
superintendens, hosszas szenvehassanak a növendékek. Az üdvös mozgalom élén a
dés után örök álomra szenderült. Nagy jellemekkel
pataki egyházközség ügybuzgó főgondnoka Kérészy
bővelkedő prot. egyházunkban hozzá hasonlítható neIstván tanár áll, ki nern kiméivé időt, fáradságot, házról
mes lélek van egy-kettő, de nálánál különb protestáns
házra jár, hogy buzdítsa az egyháztagokat. Fáradozásait
és
hazafi nem képzelhető. Teljes világéletében öntumár eddig is íényes siker koronázta, amennyiben az áldatos
erélylyel dolgozott lelke két magasztos esztala nyitott aláírási íven megajánlott adományokból a
ményképe,
egyház és haza fölvirágoztatásán, s inkább
megválasztandó tanítónő fizetése immár fedezve van.
szenvedett érettök mártiromságot, hogysem megháKülönösen jó példával mentek elől a főiskola tanárai,
trált volna az absolut hatalom előtt. Legutóbbi szakik mind, kivétel nélkül, anyagi erejüket csaknem megbadságharcunk alkalmával, mint a dunántúli ev. egyhaladó áldozatokra kötelezték magokat. Különben Sárosházkerület ritka hűségű superintendense, hazafias köpatakon, ahol eddigelé a prot. szülők is a zárdába voltelességének ismerte főpásztori körlevelet intézni
tak kénytelenek küldeni leányaikat, a ref. leányiskola
kerülete lelkészei és tanitóihoz, hogy veszélyben forgó
felállítása olyannyira szükséges, hogy nem csoda, ha ez
magyar
hazánk védelmére férfias erélylyel és kitarintézet érdekében ugy a tanárok, mint a ref. vallású
tással működjenek közre. E körlevélért az osztrák
polgárság a legszívesebben és nemes lelkesedéssel meghaditörvényszék 6 évi várfogságra ítélte, melyből köhozzák áldozataikat.
zel két hónapot páratlan hűségű Matild leányával
* Gyászhírek. A vértesaljai ref. egyházmegyét fájegyütt Pozsonyban, közel másfél évet pedig Kufstein
dalmas veszteség érte : buzgó lelkipásztorai között a
dohos börtöneiben töltött. Csak 1860-ban, a bilincsek
legbuzgóbbak egyike id. Úrházy Lajos nincs többé az
töredezésekor helyezhették vissza jogtalanul megfoszélők soraiban ! A derék aggastyán elhunytáról kiadott
tott superintendensi hivatalába, s mint repkény a tölgyászjelentés így szól : Idősb Úrházy Lajosné szül.
gyet, hívei osztatlan szeretete fonta körül a törhetlen
Kovács Erzsébet a maga és gyermekei: Cecília férjezett
jellemű, evangyeliomi szelidségű lelkipásztort. Az iroMészöly Péterné és gyermekei, — Amália férjezett
dalmi téren is kiváló nevet biztosított magának, nemBosznay Sándorné és gyermekei, — Lajos biai ref. lelcsak a lapunkban megjelent kitűnő cikkei, de főkékész, valamint számos rokonai nevében is fajdalmas szívpen mesteri szerkezetű egyházi beszédei által. Őszinte
vel jelenti a forrón szeretett férjnek, atyának, illetve
híve volt a két prot. felekezet uniójának, törekvésenagyatyának Nagytiszt. id. Úrházy Lajos úrnak, a sárinknek mindig buzgó előharcosa, az unió kátéjának
bogárd-tinódi ref. egyház 41 éven át buzgó lelkipásztomegirója, elveinek terjesztője köz- és magánéletében.
rának, a Nt. vértesaljai ref. egyházmegye legidősebb
Most nyugszik az, ki annyi nagy eszmének oly tevéegyházi tanácsbirájának f. szept. 10-én d. e. 3/4 12 órakor
keny bajnoka volt. Egyházunk Pantheonában új sír
éietének 70-ik, boldog házasságának 40-ik évében végdomborúl, hová elzarándokolhatunk, hogy lelkesedést
elgyengülésben történt gyászos elhunytát. A boldogult
merítsünk a nagy elődök példáján : mikép kell élni s
hült tetemei szept. 14-én d. e. 9 órakor a helv. hitvalha szükség, vértanúságot szenvedni imádatunk eszmélásuak szertartása szerint a helybeli sírkertben tétettek
nyi tárgyaiért, hazáért és egyházért! A gyászlapon,
örök nyugalomra.*) — A tolnai egyházmegyéből szomorú
melyen fia dr. Haubner Rezső tudatja a megdöbhírről, egy szép reményekre jogosító fiatal élet kialvábentő veszteséget, e sorok olvashatók : Az élet és
sáról értesitik lapunkat. Kár Bálint ref. segédlelkész,
halál Urának tetszett, hű szolgáját Főt. Haubner Máté,
rokonszenves, igyekvő, derék fiatal ember, bpesti theokiérd, győri ev. lelkész s dunántúli egyházkerületi
logiánk egyik kiváló volt tanítványa, f. hó 11-én Alsósuperintendes urat f. hó 12-én d. e. 1j2 11 órakor,
Nyéken, 25 éves korában meghalt. — A nagyszebeni
élete 86-ik évében magához szólítani. Hült tetemei
ev. tanintézetek nyugalmazott igazgatója Capesius G.
f. hó 14-én d. u. 3 órakor kisértettek örök nyuga65 éves korában meghalt. Mint a N. Fr. Presse irja,
lomra a soproni ev. sírkertbe. Áldás emlékezetére !*)
az elhunyt a német tanügy érdekében Erdélyben n a g y

*) Elhunyt kitűnőségünk b ő v e b b necrologját kéri a

Szerk.

*) B ő v e b b necrologot kér a

Szerk.

* Szerkesztői mondanivalók. A. G. — B. L. (II.
közi.). — G. P. cikkei térhiany vagy későn érkezés
miatt maradtak ki mai szamunkból. K. A. — F. G.
— L. Ö. cikkei szintén közöltetnek. — ViszJiang az
Apró mizériakra, nem adható, mert egyébről sem szól,
mint csupán egy álnév alatt dolgozott irónak tetteiről
s azokra teríti a vizes lepedőt; holott azon álnevű iró
kilétét ha sejti is, de bizton nem tudhatja ; az irodalmi
bevett szokással is ellenkezik, hogy lapunkban róla, mint
ismert egyénről szóljon akárki.

Felhívás.
Néhány hete már, hogy a nagy-enyedi Bethlen-főiskola, mely oly sok kiváló és a nemzet művelődésének
történetében mély nyomokat hagyó tanárral, pappal és
íróval ajándékozta meg a magyar protestáns egyházat
— egyik legderekabb férfiat, Mihályi Károlyt, a bölcsészeti tudományok kitűnő tanárát, a déézsi és nagy-enyedi
egyházközségek egykori nagy hatású lelkészét eltemette.
Anyaszentegyházunk mivelt tagjai között nem kevesen lesznek, kik az ő sok oldalú mély ismeretét, nemes szívét, tanári és lelkészi tündöklő tulajdonait ismerték és bámulták.
A magyar protestantismusnak örökölt szokása : zajtalan elismeréssel hódolni meg azok előtt, kik az egyházi
élet terén akár mint tanárok, akár mint papok érdemeik által tiszteletre méltókká tették nevüket. Az erdélyi ref. anyaszentegyház hívei Mihályi Károlytól
sem
tagadtak meg az elismerést. Osztatlanúl szerettük és
egyforma tisztelettel említettük az ő nevét még akkor
is, midőn az anyaszentegyház mezején folytatott harcok
ellenséges táborokra osztottak.
De ő — a valódi bölcs, az igazi pap, a széles ismeretek birtokában levő tudós, a nemes tulajdonokkal
ékeskedő ember — nincs többé közöttünk; ott — a nagyenyedi reformátusok temetőjében porladozik immár több
jeles társaival együtt. És mi, a megboldogultnak egykori tanítványai, kiknek jól esik, ha őt mesterünknek és
magunkat tanítványainak vallhatjuk — hogy az iránta
érzett tiszteletnek és szeretetnek, hálának és kegyeletnek némi jelét adjuk — elhatároztuk, hogy azon szellemi
termékek közül, melyek a nagy közönség birtokába még
eddig átadva nem voltak, a legkiválóbbakat
és célunknak egyszersmind leginkább megfelelőket, emlékfüzérbe
összefonva, a nagy közönség elé bocsátjuk.
Ez emlékfüzér főleg egyházi és más — nevezetes alkalommal mondott — olyan beszédekből fog állani,
melyekből a megboldogultnak egész valója a lehető leghívebben tükröződik vissza.
E2 elhatározásunkkal nemcsak a tanítvány részéről a tanitó iránt érzett kegyeletes tiszteletnek akarunk
kifejezést adni, hanem szolgálatot tenni egyszersmind a
magyar protestáns irodalomnak is az által, hogy e gyűjteményben olyan (főleg egyházi) beszédeket bocsátunk
közforgalomba, melyek a vallás-erkölcsi életet és ennek
legnevezetesebb kérdéseit philosophiai mély felfogással
a legfinomabb > árnyalatokig híven rajzolt vonásokban, az
F e l e l ő s szerkesztő és kiadó-tulajdonos : I D r . I B a . l l a . g - i
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eszményi iránt táplált őszinte lelkesedéssel az egyházi
szónoklat egyszerű, de nemes ruhájában tüntetik fel.
És még egy másik célt is akarunk e gyűjtemény
közrebocsátásával elérni. Mihályi Károly azon kevesek
közé tartozott, kik egész életüket szentelték a tudománynak. Olyan korban, midőn a tömeg csak anyagi javakért eseng és ezek után szalad, midőn tudós és iparos,
hivatalnok és napszámos egyformán csak haszonra néz :
Mihályi Károly saját és övéi hasznát feledve egyedül a
tudománynak és tanári hivatásának élt. Ez önfeláldozó,
közhasznú munkálkodásnak mik voltak természetes anyagi
következményei : nem szükség, hogy mi mondjuk el. A
kegyelet az anyaszentegyház hű és önzetlenül munkás napszámosának hátramaradott
övéit állítja előnkbe és részvétre hív ! !
Közrebocsátjuk tehát e gyűjteményt mint a kegyelet és hálás megemlékezés jelét azzal az erős meggyőződéssel, hogy ez által szolgálatot teszünk az irodalomnak, és azzal az édes reménynyel, hogy Királyhágón
innen és túl nagy számmál akadnak olyanok, kik szavunkat megértve, készséggel sorakoznak a megrendelők
közé és sietve adnak kifejezést a megboldogult iránt
érzett hálajoknak, tiszteletöknek és az övéi iránt táplált
keresztyéni részvétöknek
Az egész gyűjtemény mintegy 15—20 nyomtatott
ívre fog terjedni ; az előfizetési ár pedig az ívek számahoz képest 1.50—2 frt. leend.
Ha a megrendelők kellő számmal lesznek : gondoskodni fogunk, hogy a kiadandó gyűjteményhez a megboldogultnak arcképe és rövid életrajza csatoltassék —
és hogy az egész nyomdai kiállítás lehetőleg csinos
legyen.
A gyűjteményhez mellékelten az előfizetők, illetőleg megrendelők betűsoros névsorát is közre adjuk. Azt
hisszük, e névsor becses leend azok előtt, a kik a megboldogultnak tisztelői voltak.
A megrendeléseket kérjük f. év december i-ig
Nagy-Enyedre, Dr. Bartók Györgyhez cimezve, beküldeni. Az előfizetési art csak a megrendelések beérkezése
után tudjuk pontosan meghatározni és az egyházi lapok
útján közzé tenni ; 2 frtnál több semmi esetre sem leend.
Gyűjtőknek minden tíz előfizető után tiszteletpéldánynyal szolgálunk. Nagy-Enyeden 1880. sept. 8-án.
Bartha Lajos lelkész, dr. Bartók György lelkész,
dr. Bocz József főorvos, Demeter Sámuel lelkész, Dózsa
Dénes tanar, Elekes Károly tanár, dr. Elekes Victor
lelkész, Fülöp Géza lelkész, Gáspár György ügyvéd, ifj.
Gáspár János birtokos, Geréb Marton tanár, Ince János
lelkész, Keresztes József tanár, Kiss Albert lelkész, dr.
Kovács Ödön tanár, Lőte Lajos tanár, dr. Magyari Károly főorvos, Maszak Hugó, Nagy Ferenc tanár, Nagy
László lelkész, Nagy Lajos tanár, Salamon Ferenc egyet,
tanár, Sándor János lelkész, Szabó Samu tanar, Szász
Béla egyet, tanár, dr. Szász Karoly min. tanácsos, Székely Ferenc tanar, Szente József tanar, Szilágyi Earkas
lelkész, Solymosi Lajos lelkész, Sylvester Domokos lelkész, Tókos Sándor lelkész, ifj. Zeyk Károly birtokos,
Váró Ferenc tanár.
D E U T S C I I M.-féle művészeti intézet
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Azon t. előfizetőink, kiknek előíizetésök
lejárt, annak megújítására felkéretnek.

A lelkészi fizetések minimuma.
Milyen pompás, vagyis inkább siralmas théma!
Nem darabos próza, de ékes poézis tudna erről
méltóan beszélni, egy bánatos elégia- vagy egy
metsző satyrában.
Igenis, ezen minimumra gondolván, ^difficile
est satyram non scribere.^ Mert midőn a korszellemtől sarkalt atyák egyező szívvel és szájjal
800 forintban állapiták meg a lelkészi fizetés
minimumát nagy Magyarországon: legalább is
kétszer 800 szegény prot. pap szíve dobogott
hangosan az örömnek miatta. — ^Hosánna ! ha
mi nem is, legalább utódaink lesznek oly áldott
helyzetben, hogy telik nekik minden évben egy
ujdonat uj — fejelés csizmára(< — s ezzel a szép
csendes türelmű rezignációval, mely az ártatlan
bárányok és a rokontermészetű szegény prot.
papok kizárólagos tulajdonsága, várták, lesték a
purgatoriumban feledt szegény lelkek, hogy megürülvén a minimumot távolról sem közelítő
ekklézsiák? mikép fogják ezeket a szörnyen lesújtó jiíem adatik 4 válaszszal elbocsátani. . . ^Jaj
nektek Tihany, Öcs, Maros, Oroszi, Tergenye, j a j
nektek samariabéliek és ti, a 4 folyam és Királyhágón innen és túl levő többi purgatóriumok! A
kálvinista dogma meg nem csúfoltatik, — eltöröltettek a föld színéről. Nem adatik többé belétek
pap, csak lévita, az is a két szolga conventiójából
duplára kerekített fizetéssel, hogy a Szilády Lászlók és más, üveges hintón járó halasi papok ne

Írhassanak reátok a ^ Gyászesetekre vonatkozó
Papi dolgozatokba^ ilyen themáju prédikációt:
^sanyarú helyen sokáig nyomorgott szegény levitára.* — Biz úgy, — ezentúl csak a 800 frtos
ekklézsiák híhatnak papot !<<; —
ózonban felmagasztalja magát a tihanyi pap,
leteszik a keresztet Bátky, Garcsik és a többi
mart) rok — és jönnek hosszú instánciával a tractusra az orosziak, tihanyiak, samariabeliek és a
többi hajadonná teendő anyák, tömérdek dijlevéllel: i-ször készpénz 7, azaz: hét forint (v. cz.), 2-szor
kender és krumpli föld 150 (öl), 3-szor búza 25 (véka),
summa szerint 32 csatornából csergedez Tihany,
Oroszi és Samaria mezején a prédikátor számára
az áldás. Komoly ősz Gamalielek ott a tractuson,
nagyító üveggel sem fedezhetik fel a 8 százast,
épen 4 és r, / 10 . Öcs lenne — Maróthy arithmeticája szerint — összeforrasztandó, hogy kikerüljön
belőle a minimum lánca. - N e m lehet, nem
adatik !«
De te, materialismus és darvinismus fertőjében hentergő krisztustalan kor, melynek csak pénz
az istene s magadat merő állatnak tekintvén,
csak testi, állati szükségeid kielégítéseért küzdesz,
— te aranyborjas korszak ! nem veszed-e eszedbe,
hogy vannak felekezeti és nemzetiségi magasb
szempontok, melyek múlhatlanul megkövetelik,
hogy a prot., különösen pedig a ref. papság 2 / 3
része martiromságra adassék miattok ^ !
Dictum, factum: nincs rá eset, hogy a 800
forint minimumot meg nem ütő helyek rendes
lelkész által be ne töltettek volna. Midőn az ily
helyek megürültek, mindegyikét oly roppantúl
fontos positióknak találta az e. megyék felter77

jesztése után a kerület is, hogy oda mulhatlannak
tartotta lelkészt adni. Például csak a dunántúli
kerületre s itt is a barsi e. megyére apellálunk.
Ami itt történt, ugyanáz, ami egyebütt is eléfordul. Itt sűrűn — 1/4, legfeljebb 4 órányi távolságra vannak egymástól az anyaegyházak. Megürült Oroszi s jelenben Tergenye, amaz a —
, Monográfiái Vázlatok* szerint — 315, utóbbi
380 frt évi díjon nyomorogtatá lelkészét. Es még
sem adfiliáltatott egyik sem, hanem megengedtetett, hogy — bár tanitó-lelkész néven — tovább
is gyötrődjék ott egy lélek.*)
Váljon micsoda magasabb érdekek kívánhatják itt a papi állomás fentartását: — Semmi;
csupán személyes érdekel. Rendszerint mindig akadnak elhelyezendő ifjak, kik, nehogy megelőztessenek, sietnek a révpartba, hol magukat ^ad hoc*
meghúzhassák. (Pedig örökre ott rekedhetnek a
mai pap választási rendszer mellett.) Ezek érdeke
a titkos rúgó, itt és egyebütt is.
Hs ilyen nyomorúságos, apró-cseprő önérdekek hiúsítják meg aztán a legiidvösb, egyetemes
érdekű intézkedéseket !
Egyébiránt van, vagy legalább volna — köztudomás szerint — a minimumnak meg nem felelő egyházak fentartására két mód :
1. a két (lelkészi és tanitói) javadalom egyesítésével egy szívelhető levitái állomás szervezése;
mert egy levita a felekezeti s nemzetségi subsistentiát ép úgy biztosíthatja mint a lelkész, vagy
tanitó-káplány. Vagy ha épenséggel mind a két
állomás fentartását magasabb, vagy hát épen csak
személyes érdekek követelik :
2. Az országos segélyalap (domestica.)
De — az ég szerelmére ! — itt épen ugyanazon ellenséggel állunk szemben. Ki ne tudná,
hogy az ötvenes években már-már megsziilemlett
domestikát épen a nyomorult kicsinykedő önérdek
ölte el? !
Ki ne olvasná gyönyörrel e lapok 23 év
előtti folyamában nyilvánuló ama lelkesedést,
melylyel jobbjaink fölkarolták a domestica eszméjét : ! Csak egy krajcáron mult! Nagy Harpagonok álltak elé, roppant fontoskodó érvekkel bizo.
*) T e r g e n v e ügyét a legközelebbi e. kerületi gyűlésre
terjeszti fel a barsi ref. e,
pített

megye,

mert

i ) a század

elején

pártölőlag
odatele-

10 sváb család germanisálhatja az ottani magyar reformátusokat.

2) lelkész nem lévén, az uraság ne61 találná kiadni a l e g e l ő illetményt.

nyitva, hogy a gyermek nem életrevaló, ki kell
tenni a Taygetos oldalára . . pedig tulajdonkép
az a csekély adózás nem volt ínyökre, a krajcárt
sajnálták, s azért van ()cs, Tihany, Samaria minálunk legalább másfél száz.
Biz ugy — egyetlen kopeken mult a te szívelhető állapotod, szegény magyar református egyház!
I)e nem is adnék ám egy-egy fületlen gombot sem
az olyan nagyméltóságú fiakért, kik kenyér helyett
követ dobnak boldogságod forrásába !
Ko mjá ti G edeon.

I S K O L A Ü G Y .
Iskolai

értesítők.

— Tizenegyedik közlemény.

—

121) A békési ág. h. ev. egyházmegye által fentartott s igazgatott szarvasi
főiskola évi jelentése.
Igazgató T a t a y István. Értekezés : Szarvas és környéke
(tájékozásul a földrajzi előfogalmakban és térképrajzolás elemeiben), Mihálfi Józseftől. Tanulók sz. 495 ; az
i-ső osztályban 89, a 2-dikban 83. Szinovic Lajos ezer
frtos ösztöndíjalapítványt hagyományozott. A közoktatási miniszter felhívására az intézet történetét megírták.
Az ügybuzgó igazgató, mint minden évben, úgy most
is beküldött a nyomatott értesítő mellett egy az iskolára vonatkozó általános statisztikai írásbeli kimutatást
is hozzánk, melyből — hely szűke miatt — csak azon
egy adatot emeljük ki, hogy jelenleg az intézet vagyona
— épületeit nem számítva — 170 ezer frt.
122) A szatmári kir. kath. főgymnasium értesítője.
Igazgató Ilehelein Káról)-. Értekezés: A szülői tekintélyről, Ragány Károlytól. Tanulók sz. 351. Az érettségi vizsgára jelentkezett 29 tanuló közül 12 a theologiai pályára szándékozott lépni.
123) A szatmárnémeti helv. h. gymnasium 10 dik
évi értesítője. Igazgató Vozári Gyula. Értekezés : Adatok az intézet történetéhez, Kovács Istvántól. Tanulók
sz. 192. Az iskolai bizottság elhatarozta, hogy a jövő
tanévtől kezdve az igazgató a rendes tanárok által,
ezek közül (ideértve jelenleg a vallástanárt is) három
évre választatik ; továbbá elhatározta, hogy azon ref
vallású növendékek, akik a helybeli kath. gymnasium
hat alsó osztályában tanulnak, a vallástanitáéért ezentúl
évenkint 10 frtot tartoznak fizetni. A néhány év óta
fenálló tápintézet újra szerveztetett s alapszabályai elkészültek. Nem hallgathatjuk el a felett való megütődésünket, hogy ezen értesítőben a tápintézetet következetesen s táplálóintézetnek*, a nyugdíjintézetet „nyugalomdíjintézetnek* nevezik. Mi lesz a nyelvünkből, ha
már a szatmári tősgyökeres magyar kálvinista tanarok

is visszatérnek a mult szazad hosszadalmas, nehézkes és
Ízléstelen szóképzéseihez ? !
124) A szegedi allami főrealtanoda értesitvénye,
Igazgató HoíTer Endre. Értekezés: Ilerodot egyik kifejezésének („a nő meggyőzi a férfit,) magyarázata,
az igazgatótól. Tanulók sz. 118, kik közül 61 r. kath.,
42 zsidó stb. A 8-dik osztalyban mindössze 5 tanuló
volt. Az intézet az arviz altal csekély mértékben károsodott. A károsodás a bútorzatban és tornaszerelvényekben 500 frtra tehető. A vegymuhely, melyre a miniszter 1500 frtot utalványozott, felállíttatott.
125) A szegedi városi nyilv. polgári fiúiskola 7-dik
evi értesitője. Igazgató Nagy János. Növendékek sz.
163. Az egyes osztályok népessége közt nagy az
aránytalanság; mert míg az i-sö osztályban 79, az
5-dikben 6, a 6 dikbati pedig 4 növendék volt. Az intézet az árvíz következtében 1879. márc. 3-tól ugyanazon év szeptemberéig be volt zarva. A növendékek
ez alatt az idő alatt részint magánúton tanultak, részint
idegen polg. iskolákban folytattak tanulmányaikat. Az
arviz altal okozott károk mindössze 320 frtra rúgnak.
126) A szegedi összes községi elemi népiskolák
értesítője, azon emlékirattal, melyet Vass Mátyás tanitó Szeged városa népoktatásának újjászervezése targyaban készített, s mely lapunk f. évi 34-dik szamában
volt ismertetve. Igazgatók : Ferenci János, Tóth Karoly
es Fenyvesi János. Növendékek sz. a mindennapi iskolaban 3361, az iparískolaban 401, a lefolyt tanévben
felállított ismétlő iskolaban 172. Az osztályok száma
34, a tanítóké 41. Hat parhuzamos osztály. Az egyes
osztályok nagyobbara túlzsúfoltak ; van olyan is, amelyikben 193 növendék volt. Két osztalyban isk. takarékpénztar állíttatott fel. A növendékek közül ezeren
beléptek az állatvédő-egyesületbe.
127) Keméndy Drucker Irma szegedi nyilv. nőnevelőintézetének értesitője. Igazgató a tulajdonosnő.
Növendékek sz. 127, kik közül 75 r. kath., 43 zsidó
stb. ; illetőségre nézve 105 helybeli, 22 vidéki. Az intézet épületét az arviz romba dönté, taneszközeit megsemmisítette ; de azért maga az intézet nem semmisült
m e g ; mindössze is csak tíz hétig szünetelt s 1879.
majusban már ismét megnyittatott. Ezen időben ez
volt az egyetlen tanintézet Szegeden. A közoktatasi
miniszter 500 frtnyi segélyben részesítette azt. A bennlakó növendékek egy iskolai évre 12 éves korukig 350,
azontúl 400 frtot fizetnek.
128) A székely udvarhelyi ev. ref. collégium értesítője. Igazgató Kis Ferenc, paedagogarcha Szakács
Mózes. Tanulók sz. a gymnasiumban 179, az elemi iskolaban 128, összesen 307. Az alsórakosi uradalomtól
az intézetnek járni szokott gabona-javadalom felett folytatott per itéletileg befejeztetett akként, hogy az említett javadalomnak 2000 frtban megállapított valtsagösszege járulékaival együtt az intézet részére kifizettetett. Ösztöndíjak, jutalmak stb. fejében a tanulók közt
több, mint kétezer frt osztatott ki.

129) A székelyudvarhelyi
kir. allami forealiskola
9-dik évi értesítője. Igazgató Héjjá Endre. Értekezések :
Vizsgálódások Európa középkori intellektuális és társadalmi allapota felett, Sinkovics Józseftől. A „Szejke*forrasokról, Dr. Solymosi Lajostól. Tanulók sz. 135, az
év végén 129, mely utóbbiak közül 61 helv. h., 36 r.
kath. stb. A szegényebb sorsú tanulók együtt laktak az
Udvarhelymegye és Udvarhely varosa altal fölajánlott
ingyen-lakasokban. A tanarok közül irodalmi téren is
működtek : Sinkovics József, Dr, Solymosi Lajos, Suppan
Vilmos és Váró Ferenc.
1 30) A székesfehérvári államilag segélyzett hat osztályú községi reáliskola évi értesítője. Igazgató Dr. Laky
Mátyás. Értekezés : Eposzköltésünk a mult szazad végén
és a jelen század elején, különös tekintettel Vörösmar
tyra, Halász Ignáctól. Tanulók sz. 145, az év vegén
megmaradt 124 tanuló közül 66 zsidó, 52 r. kath. stb.;
fehérvari illetőségű i o t . A tanarok közül irodalmi téren
csak Halasz Ignác működött.
131) A székesfehér cári kereskedő-társulat altal fentartott és államilag segélyzett kereskedelmi középtanoda
és a vele egybekapcsolt vasárnapi iskola ertesitoje.
Igazgató Berndorfer Kálmán. Tanulók sz. — sajat számításunk szerint, mert az értesítőből a tanulókra vonatkozó statisztikai kimutatás hiányzik — a középtanodaban 33, a vasárnapi iskolaban 65. Az intézetet, mely
28 év óta fenall, néhány szaz forintnyi deficit miatt némelyek fel akarnak osztatni. A fehérvari derek kereskedők és a kormány azonban, reméljük, hogy
biztosítani fogjak a nagyfontosságú intézet további fentartasat. Az intézetnek magának az igazgatón kivül csak
egy rendes tanara van, a többiek nagyobbrészt a foreáliskolai tanarok.
132) A szentesi városi hat osztályú, gymnasiumi
tanfolyammal egybekötött polgári fiúiskola és a két osztályú polgári leányiskola értesítője, megtoldva az ismétlő
iskolákról szóló jelentéssel. Igazgató Zolnay Karoly, az
ism. iskolában Zoó János. Értekezés : A vallástanítás a
polgári iskolákban, Zolnaytól. Növendékek sz. a polg.
fiúiskolában 136, kik közül 55 zsidó, 49 helv. h., 25 r.
kath., 7 ag. h . ; a leanyiskolaban 54, kik közül 24 zsidó,
21 helv. h, 9 r. k a t h . ; az ismétlő iskolaban 137. A
fiúiskola 5. és 6. osztalya tisztán gymnasiumi jellegű
Az iparos- és különösen a földmivesosztaly még mindig
idegenkedik a polg. leányiskolától. A fiúiskola növendékei a fanemesítésben és a gyorsiraszatban is oktatast
nyertek.
133) A sz Hágyso ni lyói allairiilag segelyzett községi
elemi népiskola értesítője. Igazgató Bogdán István. Növendékek sz. 213, kik közül 92 zsidó, 73 reí., 40 r.
kath., 8 gör. kath. Az 5-dik leány- és a 6-dik fiúosztály
megnyittatott, mindamellett a növendékek száma — a
tavalyi létszámhoz képest — megapadt, aminek legfőbb
oka az, hogy a növendékek közül a városban újból
megnyitott gymnasiumba többen léptek at olyanok is,

akik különben tanulmányaikat az elemi népiskolában
folytatták volna.
134) A szent Ferencrendiek vezetése alatt álló
szolnoki kath. nagygymnasium értesítője. Igazgató Varga
Emil. Értekezés: Általános vélemények az életműves
fajok meghatározása körül, Galambos Árontól. Tanulók
sz. 193 ; az év végén megmaradt 182 tanuló közül 110
r. kath., 60 zsidó stb. Az intézetnek főgymnasiummá
való emelése érdekében mozgalom indult meg.
135) A szombathelyi kir. kath. főgymnásium értesitvénye. Igazgató Dr. Kunc Adolf. Értekezés : A photographia (két képmelléklettel), Edelmann Sebőtól. Tanulók sz. 411 ; az i-ső osztályban 106. Érettnek nyilváníttatott 32 tanuló, kiknek fele theologiai pályára
szándékozott lépni. A rendes tanarok premontr. rendű
kanonokok.
136) A szombathelyi városi államilag segélyezett
polgári leányiskola 4 dik értesítője. Igazgató Palffy Boldizsár. Növendékek sz. 91, kik közül 50 r. kath., 37
zsidó, 4 ag. h. Az értesítőben sürgetik az intézetnek
hat osztályúvá emelését.
137) A szombathelyi községi néptanoda értesítvénye,
7-dik évfolyam. Igazgató Zagrócky Tivadar. Növendékek sz. 748. Az iskola uj, célszerű helyiségekbe költözött
a t Népkönyvtár alapíttatott 1486 kötetnyi könyvvel.
A tanítótestület a házi ipar oktatásara nézve részint
paedagógiai szempontból, részint a helyi viszonyokra
való tekintetből nem ajánlja, hogy az a
fiúosztályok
tantervebe fölvétessék.
138) A szombathelyi r. kath. népiskola értesítője.
Igazgató Szabó Károly. Növendékek sz. 775. A három
alsó fiúosztály és a két alsó leanyosztaly túlzsúfoltak ;
ezekben a növendékek száma 100—125 közt váltakozik.
139) A magyarországi kegyes tanitórend tatai algymnasiumanak értesítője. Igazgató Pintér Elek. Értekezés : A delejes és villamos tünemények rokonsága,
Rauchbauer Józseftől. Tanulók sz. 129; az év végén
megmaradt 122 tanuló közül 78 r. kath., 37 helv. h.
stb. Az intézetben metereologiai észlelő állomás szerveztetett. Az értesítőben függelékül közölve van az
elemi főtanoda 4 ik osztályának érdemsorozata. Ezen
osztalyban a növendékek sz. 40.

A pápai ref. főtanoda tanári karának
véleménye
a jogakadémiákat

illetőleg kibocsátott miniszteri

rendeletre.

Ft. superintendens úr! A Nm. m. kir. vallas- és
közoktatás ügyi minisztériumnak Budapesten 1880. 8-án
kelt azon leiratat, melyben Főtisztelendőséged felhivatott, miszerint 3 helv. hitv. superintendens társával és
illetékes egyházkerületeikkel tárgyalván , nyilatkozzék
arra nézve, hogy hajlandó volna-e a főpásztorsaga alatt
levő papai lí. h. jogakadémiát vagy egyszerűen beszüntetni, vagy más hasonló irányú felekezeti jogakadémiával

jog- és államtudományi karra összeolvasztani: méltóztatott véleményadás végett a papai ref. főiskola tanari
karahoz is áttenni. Hogy ezen a pápai ref. főiskolát és
annak tanári karát legközelebb érdeklő ügyben alapos
véleményt mondhassunk : szükségesnek tartjuk, vizsgálat
tárgyává tenni azon indokokat, melyeket a miniszter
úr említett intézvényében fölsorol a jogakadémiak kevesbítése céljából és fontolóra venni azon okokat, melyek
a magyar prot. egyházat jogakadémiák felallitásara és
fentartására indították; mivel e két oldal egymás melle
állításával tarthatjuk csak véleményünket kellőleg indokoltnak.
Miniszter Ur O Nm. elsőben azon okbol kivanna
megszüntetni a jogakadémiákat altalaban, mivel ezek
fennállásában találja egyik okát azon bajnak, hogy a
jogi pálya több egyént von magához, mint a mennyit
tisztességesen eltartani képes, és mivel ennek folytan a
jogi pálya tetemes fiatal erőt von el egyéb, a társadalomra nézve szint oly fontos pályáktól.
Mi is elismerjük ezen bajnak létezését, bár azt
hisszük, hogy az nem annyira fenyegető, mint O Nm.
feltünteti, mert még mindig sok közhivatal van, melyhez jogi képzettség kívántatnék és jogot nem végzett
egyénekkel van jelenleg betöltve, és különben is mihelyt
nem leend e pálya kellőleg jövedelmező, másfelé fog az
ifjúság tódulni.
Őszintén megvalljuk azonban, hogy a jogi palyara
való túlságos tódulás okainak megállapításánál, mi a
jogakadémiák nagy számára koránt sem fektethetünk
akkora súlyt, mint azt miniszter úr O Nm. teszi. Nem
fektethetünk pedig azért, mert a tények azt mutatják,hogy nem a jogakadémiakon, de az egyetemeken növekedik túlságos arányban a joghallgatók szama ; továbbá
azért, mivel más sokkal fontosabb, mélyebben gyökerező társadalmi indokok azok, melyek az ifjúságot a jogi
szakképzettség elsajátítására ösztönzik, melyeket kcllend
tüzetesebb figyelemre méltatni azoknak, kik az ifjusagnak a jogi pályára való tódulasát megakadályozni akarjak.
Ilyen tarsadalmi indoknak tekintjük mi, nemzetünknek azon rég mult időből át öröklött előítéletét,
miszerint önálló, független tekintélylyel biró egyéniség
a társadalomban csak az lehet, a ki jogi képzettséggel
bír. További indoknak tekinthetjük azon körülményt,
hogy tényleg a jogi pálya ígér a fiatal embernek, ha
nem is legjövedelmezőbb, de mindenesetre legfényesebb
jövendőt, mert eltekintve a számos, jól fizetett és mindenekfelett biztos birói állomásoktól, eltekintve a sok
esetben aranytalanul jól jövedelmező ügyvédi foglalkozástól, az egész minisztérium, annak hivatali személyzetének legnagyobb része, az országgyűlés csekély kivétellel, jogvégzett egyénekből áll, ezen felül a póstaiigynel,
tavirdanál, adó ügynél a jobban fizetett állomások elnyeréséhez is jogi képzettség kívántatván : nem csuda,
ha minden ifjú vérmes reményekkel lép e pályára s
nem igen veszi figyelembe, hogy egy rész alig képes
megszerezni mindennapi kenyerét, és hogy a tudományos

téren működő osztályok között, a jogász osztalyban talalható a legtöbb képes existentia.
Nem hagyható figyelmen kivül az sem. hoerv a
joghallgatókra nézve különösen az egyetemi tanfolyam
nagyon sok vonzó oldallal bír, különösen annal fogva,
hogy az egyetemi joghallgató idejével egészen szabadon
rendelkezik. Ezért az egyetemi joghallgatók igen nagy
része a szorgalmi időszakot vagy otthon vidéken, vagy
írodaban tölti ugy, hogy ra nézve a joghallgatóság csak
mellékes dolog, főfoglalkozás pedig, melyből magát önallólag fenntartja, az irnokoskodás. I l o g y e tekintetben
mennyire kényelmes helyzete van az egyetemi joghallgatóknak, mutatja azon körülmény, miszerint nem ritkán
rendes nyilvános egyetemi joghallgatók vidéki városokban, hol az egész évet töltik — állandóan alkalmazott írnokok egyszersmind — a mi csakis a jogi szakpalyan történhetik meg.
Mindezen okok, sokkal inkább tódítják az ifjúságot
a jogi szakra, mintsem a jogakadémiák nagy száma és
könnyen hozzá férhetősége ; annyira, hogy a 13 jogakadémia együtt véve jelenleg sem bír akkora népességgel,
mint maga a budapesti egyetem jog- és államtudományi kara, jövőre pedig — mint a tapasztalás mutatja
— mindinkább ala száll e jogakadémiák népessége.
Ue ha a miniszter úr azon nézetben van, h o g y
a jogakadémiak létszámának leszállítása kiválóan jótékony hatással lenne az ifjúságnak a jogi szakpályára
való tódulásának meggátlására. úgy véljük e célból a saját
vezetése alatt álló királyi jogakadémiákat megszüntetheti.
H o g y pedig ezek népessége a megmaradandó felekezeti
jogakadémiakba fogna tódulni: ezen képzelt veszély elhárításáról gondoskodott már az ügyvédi • rendtarfas és
jogtanulmanyi szabályrendelet akkor, midőn a leendő
ügyvédeket tudori szigorlat letételéi e kötelezte, a szigorlat felvetelét pedig egyedül az egyetemre ruházta,
mi altal a jogtanuló ifjúságot kényszerítő erővel terelte
az egyetemre. E n n e k igazolására szolgai bármelyik, de
kúlönösen a pápai helv. hitv. jogakadémia helyzete, mivel tények mutatják, h o g y itt a jogtanulók, majdnem
kivétel nélkül a pápai ref. főgymnasiumból vonatnak ide
és ezen tanulók száma is annyira megfogy az utolso
_evekre, hogy az utolsó két év hallgatóinak száma az
első és második év hallgatói számanak felét, sőt harmadat sem teszi.
Ezért a királyi jogakadémiákat, ha a Nm. miniszter ur megszüntetni óhajtja, megteheti azt nézetünk szerint a nélkül, hogy aggódnia kellene, miszerint a felekezeti jogakadémiák fogják az egyetemi oktatastól elvonni
az ifjúságot.
A jogakadémiak óhajtandó megszüntetésének másik
indokául hozza fel a miniszter úr azt, miszerint jogakadémiákon a jogi szakképzés nem all a kor szinvonalan és a tanuló ifjúság iránti követelmények különösen
a felekezeti jogakadémiákon az egyeteminél alantabb fokon allanak.
Kétségtelen, hogy ref. felekezetünk, mely iskolait

sajat híveinek áldozatkészségéből tartja fenn : nem rendezheti be jogakadémiáit akkora számos tanerőkkel, mint
teszik ezt az allam altal dúsan dotált és terjedelmes
sajat vagyonnal biró egyetemek ; nem kelhet versenyre
az állammal, éppen a tanári fizetés csekélyebbségénél
fogva egyes nagyhírű tudósoknak tanárokul való megnyerésére nézve, és e tekintetben magunk is érezzük
az allami egyetemekhez viszonyítva hátrányos helyzetünket.
De ettől eltekintve, jogakadémiáink mindig
igyekeztek a joghallgatóknak lehető alapos képzettséget
nyújtani, a mit h o g y milyen eredménynyel
értek
el, azt az ezen jogakadémiákból kikerült s a közügy
terén érdemeket szerzett nem egy jelesünk képzettsége
mutatja. De magaban tekintve is a dolgot úgy vagyunk
meggyőződve közönségesen ismert tények alapján : hogy
az egyetemi jogi szakoktatásnak kiváló tehetségű és
szorgalmú ifjaknál mutatkozó kétségbe vonhatlan nagy
előnyei
meglehetősen leszállíttatnak a kevésbé szorgalmas és tehetséges ifjakra háramló hátrányok altal és
kiegyenlíttetnek a jogakadémiáknak éppen ezekre nagyobb
figyelmet fordító tanítási módszere altal. Mert azon tények ellenében, h o g y a budapesti kir. egyetemen a sok
ünnep és ünnepélynap beszámításával is az egész évi
szorgalmi idő nem egészen 7. hónap ; h o g y az ifjúságnak alig fele latogatja az előadasokat, mert némely előadásokra, ha a hallgatók mind megjelennének, a helyiségbe be sem férnenék ; a hallgatók túlságos számánál a
tanár és tanuló közötti csekély érintkezésnél fogva, a tanároknak hallgatóikra semmi személyes befolyásuk nincs :
a jogakadémiák, az ifjúság vezetése, szorgalomra buzdítása, szigorúbb rend- és fegyelemhez szoktatása altal
különösen helv. hitv. jogakadémiáink a rendszeres bölcsészetnek minden joghallgatóra kötelezetté tétele altal,
nagy előnyt mutatnak fel. Ezen okon, ha nem hivatkozhatnánk is jogakadémiáink védelmére a Nm. vallas- és
közoktatási miniszter úr által, a jogi szakoktatás reformja
tárgyában összehívott enquette egyes, az egyetem körén
kivül alló tagjainak szakértői nyilatkozataira, melyek
szerint az egyetemi jogi szakoktatás eredménye a jogakadémiánál kielégithetőbbnek alig mondható : bizonnyal
joggal felemlíthetjük azt, hogy az egyetemi joghallgatók
közül sokkal nagyobb százalék vész el és megy tönkre
testileg, szellemileg, jellemileg és lesz terhe a társadalomnak, mint a szigorúbb fegyelem alatt levő, helv.
hitv. jogakadémiánkban tanuló joghallgatók közül, a hol
nincs és nem is lehet reá eset: hogy a tanuló ifjak éveken keresztül joghallgatókép szerepelnek, a nélkül,
h o g y csak egy tanévet is kellőképen bevégeznének, a
mi a szülőknek csak évek multával jut tudomására.
A mi pedig a tanulók irányában fennforgó követelményeket végeredményben illeti, arra nézve úgy vagyunk meggyőződve, hogy mivel az államvizsgalatok
felvételének joga az állam altal kinevezett bizottságok
kezébe, tudori szigorlatok joga az egyetemi tanarok
kezébe van letéve : a jogakadémiai növendékektől nem
kevesebb, de több képzettség követeltetik, mint az egye-

vantató s fokozatosan emelkedő költségeket. Eddig egytetn növendékéitől, mert ha az anyagi haszon a vizsgáló
hazunk tagjai nagyon tekintélyes tért foglaltak el a
tanarnal semmi szerepet nein játszanék is, még akkor
közszolgálat
terén, félő, hogy jövőre azt más felekezetű
is minden tanar elnézőbb lenne saját ismerős tanítványa
egyének töltik be és mi ott hattérbe szorulunk, utoljara
iránt, mint egy teljesen ismeretlen ellenében.
talan idegenek leszünk. Hogy altalaban sem igen töreMindezekből folyólag bátorkodunk azon nézetünknek
kifejezést adni, h o g y a Nm. vallas- és közoktatási mi- kesznek iskoláink növendékei a jogi palyara, mutatja
niszter ur altal felhozott indokok nem elegendők, sőt a z : hogy a papai ref. fögymnasiumban az 1878/9-ben
érettségi vizsgát tett 46 növendék közül 10, az 1879/80csekély nyomatéknak a r r a : miszerint áltáluk — sajat
ban érettségi vizsgát tett 34 növendék közül 6 jelentegyházkerületünk — még inkább az egész magyarhoni
kezett a jogi palyára.
ref. egyház, a jogakadémiák megszüntetésére és az egész
I la csak a református vallású joghallgatókat tejogi oktatásnak az allam részére való átengedésére inkintjük, akkor is sajnosan azt tapasztaljuk, hogy refordittassék. Ezen nézetünk tamogattatik azon indokok almalt egyházunk rövid időn hatra fog maradni e téren
tal is, melyek reformalt egyhazunkat jogakadémiáinak
egyébb felekezetek mellett; mert a budapesti egyetemen
felallítasara vezették.
!
az 1877/8-ik évben 211 ágost hitv., 61 helv. hitv., 351
Egyházunkra nézve ugyanis, melynek egész almózes vallasu; 1878 9-ben 164 és 382 mózes vallású
kotmányos szervezete, jövendő szabad fejlődésének biztosítéka, az egyházi és világi elem egyenlő kormányzati joghallgató volt, mely szám épen nem egyenlittetik ki
jogosultságán és részvétén nyugszik, éppen nem közönyös a helv. hitv. jogakadémiák népessége altal, mert p. o.
a pápai ref. jogakadémiában az 1879/80-ik iskolai évben
dolog, hogy világi palyara lépő hívei sajat intézeteiben
29 hallgató közül csak 10 volt helv. hitv. vallású, előző
képeztetnek-e, melyekben az egyház intézményei, s anévekben
pedig még kevesebb. Ezen indokok amellett
nak közegei, mint épen az intézet fenntartói, mindig
szólnak,
h
o g y a dunántúli e. kerület jogakadémiajat csak
kellőleg méltanyoltatnak: vagy pedig oly allaini intézetekben, melyekben reformalt egyházunkra nincs semmi akkor szüntethetné meg: ha előbb a többi ref. egyházkerületekintet és a tanulókban a vallásos buzgalom, az egy- tekkel egyetértve s az államtól is jogosan varható segélyt
kieszközölve és felhasznalva kellőleg gondoskodnék arról,
ház iránti tisztelet csak csökkentethetik.
hogy a kebelébe tartozó ref. vallasu ifjúak sajat felekezeNemcsak az egyház kormanyzati, de szorosabban
tünk
intézetében az eddiginél még nagyobb sikerrel, lehető
véve a felekezeti érdek is megkívánja továbbá azt, hogy
olcsón
és teljes kiterjedésben szerezhessék meg a jogi
reformalt egyhazunk a jogi szakoktatást kezéből ki ne
bocsassa. Mert igaz ugyan, h o g y első sorban mindig a képzettséget. Ez pedig akkor volna elérhető, ha valamelyik protestáns főiskola kebelében lehetőleg allami
családnak kötelessége gondoskodni arról, hogy tagjai
megszerezhessék azon feltételeket, melyek felhasználasa- segély felhasználásával a m. k. egyetemeken levő jogval megélni, magoknak jóllétet, befolyást teremteni ké- és államtudományi karral teljesen egyenrangú jog- és
államtudományi kar szerveztetnék, amelyen a tudori
pesek : de az egyház nem kevésbbé érdekelve van az
rang
is elnyerhető lenne. Ha ez megtörténnék, azon
által, hogy hívei, kiknek anyagi áldozatkészségéből s
esetre
úgy véljük, jobban érdekükben allana a többi
szellemi erejéből tartja fenn magát, milyen anyagi helyegyházkerületeknek, saját jogakadémiáikat megszüntetni,
zetben s milyen tarsadalmi allasban vannak. Ebből folyós az ez altal megtakarítható összegeket, részint a többi
lag reformált egyházunknak, ha azt akarja ; miszerint
anyagi ereje ne csökkenjen, a társadalomra való befo- szakok erősítésére, rcszint arra fordítani, hogy ezen
helv. hitv. jog- és államtudományi karnal minél több kelyasa megmaradjon a hatóságoknál és felsóbbségnél
belökbeli
helv. hitv. tehetséges ifjú és minél kevesebb
kellő tekintélyre számíthasson : kiváló figyelmet kell foranyagi
aldozattal
szerezhesse meg a jogi szakképdítani arra, hogy hívei közül lehető számosán a jogi
zettséget.
szak mívelésére is lépjenek és a jogi képzettség megszerzésére képesíttessenek.
Mindezeknek tekintetbe vételével, oda irányul tiszA magyar ref. egyházban, mint az egyház főta- teletteljes véleményünk: méltóztassék a Ft. egyházkemasza a közép birtokos osztály szerepelt a múltban,
rület a Nm. vallas- és közoktatásügyi minisztériumnak
ezen osztály tagjainak neveit s vallasos buzgalmat hirde- targyalas alatt levő leiratara kijelenteni, hogy felsorolt
tik egyházi és iskolai alapítványaink. Fajdalom ! a jelenindokokból a pápai jogakadémiát jelenleg megszüntetni
kor áramlata ügy hozta magával, h o g y ezen csaladok
nem hajlandó. De kilátásba helyezhető volna a jogaka
nagy része megsemmisült, tönkre ment. A birói, hivataldémia megszüntetése a miniszter úr előtt azon esetre,
noki, ügyvédi kar van arra hivatva némileg, hogy egyha az államkormany támogatást nyújtana a magyar ref.
házi életünk terén a régi vagyonosabb birtokos osztályt
egyháznak egy az egyetemivel egyenlő teljes jog- és
potolja, űgy vagyoni támogatás mint értelmi suly altal. államtudományi karnak, valamelyik ref. főiskola kebeléDe minél inkább kevesbedik a jóléttel biró csaladok
ben való felállításához.
szama egyhazunkban, annal kevesebb tagnak lesz leheH o g y azonban ezen tainogatas mily mérvben,
tővé téve a jogi képzettség megszerzése, különösen ha
mily módon, s mily feltételek mellett volna igénybe
tekintetbe vesszük a jogi képzettség megszerzésére kivehető : ez iránt elsőbben az 5 magyarorszagi h. h. egy-
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házkerületnek kellene egyező véleményre jutni : minél
fogva ez irányban a Xm. vallás- és közoktatási miniszter
úr elé ez alkalommal határozott és kötelező nyilatkozat
nem volna terjeszthető, hanem csak általános kívánalomképpen volna kijelentendő.
Pápán 1880. Aug. 28-án.
Antal

Közli

Gábor

T Á R C A .
^Zsidó-kérdés* a protestáns egyházban.
Motto : »Ne gyűlöljed a te atyádfiát szívedben,
hanem feddjed meg bátorsággal a te fele
barátodat és el ne tűrjed ő benne a bíínt.«
(III. Mózes. XIX. i7.)

A »zsidó-kérdés* nemcsak a külföldön indított
nagyobb mozgalmat, hanem hazánkban is élénk hullámokat kezd vetni, mindamellett nem az általános divatnak- való hódolás, nem is a felekezeti, vagy nemzetiségi
gyűlölködés emelteti fel velem a tollat; bizonynyal
mondom : nem ! E p oly távol állok ettől, mint a negélyzett világpolgárság képzelt magaslatától, hanem
egy sokunk által érzett veszedelem, mely prot. egyházaink jó részét végmegsemmisüléssel fenyegeti, késztet
arra, hogy írjak.
„Pusztulunk ! v e s z ü n k /
Volt idő, midőn e becses lap hasábjain felszólaltam, kérve prot. egyházunk őreit, hogy oly eszközökről
gondoskodjanak, melyek lehetőleg hivatva lennének
meggátolni magyar prot. egyházunknak halálozás által
történő nagy mérvű fogyását, ez a felszólalásom talált
is némi visszhangra; azonban mivel talán ezt a hivatottabbak nem tekintették oly nagy bajnak, mint én :
az ügy szépségesen elaludott; van azonban, egy sokkal
szembeszökőbb veszedelem , melyről szomorú tények
beszélnek, s mely, ha fokozatosan így megy, ma holnap több, nem rég virágzott egyházunk végképen elpusztul ; ez a veszedelem a zsidó/,- rohamos terjeszkedése magyar prot. híreink anyagi romlásával s végleges
tönkre tételével.
A hosszú üldöztetés és nyomattatás után emancipált zsidók kevés kivétellel a régi hagyományos és természetes gyűlölséggel léptek be a polgári jogok élvezetébe ; a hosszas elnyomattatás megtanította őket nélkülözni, az anyagi javakban keresni létfenntartásuk egyedüli biztositékát, megedzette kitartásukat, s a keresztyénség által ápolt és létesített testvérszeretet és jogmegosztás épen nem tette őket hozzánk simulókká, humánus szivűekké, hanem most a polgári jogok teljes élvezetében is megtarták régi természetüket, sőt nem csekély része magát az emancipatiót is az ő hatalmok és
befolyásuk eredményének tulajdonítja ; így a mostani
> áldásos 4 (?) törvények védelme alatt (melyek ezer ki-

játszásra engednek utat és módot) rettentő fosztogatást
visznek véghez.
Xe magyarázza félre senki szavaimat! Én több
becsületes, humánus, a kor színvonalára emelkedett
zsidóval jó, sőt egynehanynyal bizalmas, benső viszony
ban állok, de ezek épen ugy elitélik a thalmud-zsidók
rettentő harácsolásait, mint én, s velem együtt szóljak
az apostol szavait: „Xe társalkodjatok azzal, ha valaki
holott atyafiunak neveztetik : fösvény, avagy bálványimádó . . . ragadozó . . / (I Kor. VII. II.)
En igaz, hogy tartozom hirdetni és meg_ is tartani: „áldjatok azokat, akik titeket kergetnek és ne
átkozzátok azokat* Rom. XII. 14. „Jól tegyetek azokkal, a kik titeket g y ű l ö l n e k /
Máté V. 44. . . . De
végtére is mindennek van h a t á r a ! Az önfentartás pedig erkölcsi kötelesség ; s ha az igazságtalanság, jogtalanság ellen az ember szóval és tettel fel nem lép :
bűnt követ el; s végtére is ha minden sérelmet pulya
lélekkel f o g a d u n k : mindig csak a jók s türelmesek
húzzak a rövidebbet, s az igazság ügye diadalra soha
sem emelkedhetik. I la tehát mi henye és tétlen nézői
leszünk továbbra is azon megdöbbentő rombolásnak,
melyet egyházunk híveinek vagyoni állapotán a zsidók
elkövetnek : haszontalan szolgák leendünk, kik a gondjaink alá bízott kincseket elpusztítani engedtük.
H o g y felszólalásom nem alaptalan jajveszékelés,
annak bebizonyítására álljanak itt a szomorú a d a t o k :
Sényőn egy rövid évtized alatt a ref. lelkek száma
600-ról alig kétszázra csökkent, s jól megjegyezzük, nem
halálozás, vagy valami egyéb baj miatt, hanem azért,
mert a zsidók a jómódú gazdákat birtokaikból kiforgatták. Ma Sényőn a lnvek nem bírják az egyházi épületeket gondozni, a belső embereket fizetni. A p a g y
900-—1000 lélekről egy évtized alatt 300 lélekre apadt
s ezen hajdan a legvirágzóbb egyházak egyike, maholnap affiliáltatni fog. Ilyen sorsa van Jákónak, s előszámlálhatnék még itt 10—15 egyházat csak a f. szabolcsi egyh. megyéből, melyek felett a zsidók okozta veszedelem Damocles kardjaként függ, s nem sokára az
előbb emiitettek sorsára jutnak.
Mit tegyünk ily nehéz körülményekkel szemben ?
Az a kérdés !
Annyi bizonyos, hogy ez a zsidó nyavalya
nem
minden földben képes magának gyökeret venni ! Mint
az élősdi növények csak a romlani indult hulladékokból szívhatnak táplálékot : úgy ezek a „csele-csala®
„huza-vona* zsidók is csak ott vihetik végbe pusztításaikat, hol a nép erkölcsi életében már a rothadásnak
bizonyos jelei mutatkoznak, hol a nép iszákos, dobzódó, rest, fényűző, ott előre beláthatni, hogy a mostani csapásos évek mellett különösen, egy évtized múlva
a község vagyonilag elpusztul, s a magyar prot. gazdák
birtokain Izrael utódai fognak megosztozni ; ha ez áll:
akkor a józan logika szerint az okot kellene megszüntetni, hogy az okozat magában elessék, vagyis, erkölcsében kellene teljesen ujjá szülni népünket ! azonban

lukra vigyék : minden bizonynyal tegyék meg azt a papi
ez nagyon hosszú munka; de ha mar az állam, a korértekezletei*, s idevágó tanácskozásaikat közöljék egymásmány e tekintetben síiket fül és behunyt szem, ha már
sal
! Komoly életkérdés ez, mely akaratlanul lelkünk elé
ennek mindegy romlás, nem romlás, csak legyen a ki
fizesse az adót Uchatius ágyúra, háborúra (holott pedig tolakodik !
Vájjon nem jött-e még el ideje annak, hogy a papi
el kellene gondolnia , hogy a ref. gyülekezetekkel a
magyarság szine java pusztul nyomról nyomra): nekünk fizetései az egyházi adófizetők hirtolcára bekel/leztessenek ? ? !
„Videant consules !<,;
papoknak, a hívek atyáinak nem lehet, nem szabad
lukács
Ödön,
mindezeket összedugott kezekkel nézni! H a már a jó
f. szabolcsi ref. esperes.
pásztornak életét is kell adni juhaiért: addig is míg a
hivatottabbak gyökeres óvszerről gondoskodnának, anyV i g i 1 n e k.*)
nyit legalabb minden pap megtehet és tegyen is meg,
Azt gondoltam, abba hagyod miseriáidat, de mihogy hathatósan ébreszsze népét a könnyelműsége által
után látom, hogy nyomoruságidnak egész özönvizét
maga ellen idézett rettenetes romlasra ; ápolja közöttük
az összetartás, egymás sorsával való gondolás érzését, szándékozol fejünkre zúdítni, tegyük meg a többire is
észrevételeinket és próbáljuk meg azokat a kellő mér(ezt megtanulhatjuk a zsidóktól) hívja össze őket alkaltékre reducálni.
mas helyen, s adjon nekiek üdvös tanácsot stb.
Csak a pessimismus. vagy indolentia mondhatja
A nép elszegényedéséhez, a pauperismus elősegéazt, hogy az ily eljárásnak sikere nem leend ! Alig pár léséhez járul a visita az által, hogy jegyzőkönyveinket
éve olvastuk a lapokból, mit képes tenni ezen irányban
nem nézi által, hogy vájjon igaz-e, hogy a hivatalnokok
is egy apostoli buzgóságu lelkipásztor, a ki N. község- fizetése be van adva ? Különös ! hát aztán mi köze ahoz
ben pár év alatt elszoktatta a népet a korcsmától, a
a világon bárkinek is, ha én szegény adósomnak fizemértékletlenségtől, annyira, hogy a nép zsírján felhí- tési halasztást engedek ? Vagy ha évről évre kérlelhezott zsidó árendás uraiméknak uti laput kelle kötniök tetlenül exequálom hallgatóimat, akkor nem terjed a
talpaik alá, ha éhen elveszni nem akartak
pauperismus r Elődöd szorgalmasan exequáltatott. Mi lett
És ez igen természetes ! Nézzünk végig az ország- a következése ? Az, h o g y hallgatói zaklatásai miatt
ban, legtöbb, ma már dúsgazdag zsidó, miből vetette catholizáltak. De hát nehéz időkben, ha szűk terméskor
meg gazdagságának alapját ?! Nem becsületes, fáradság- is könyörtelenül kiveszem házából az utolsó fel ön tő búzát, mikor anélkül ellehetek: humánus, paphoz illő elgaljáró munkából, hanem a korcsmárosságból és lelketlen
uzsorából. A mi tehetetlen, számítani nem tudó népünk járásnak találnád ezt? Igen, de így meg százakra szaporodik fel a fizetési hátralék, válaszolod. Igazad van,
hamar lépre megy, mikor a zsidó azt mondja neki kikölcsönzéskor, hogy hiszen kevés kamatot vesz ő, mind- de hogy segítsünk hát ? Csudálom, hogy azt nem mondod : a restauratió eltörlésével. Itt azonban a bölcs taössze csak egy árva krajcárt egy forint után naponnács
hiányzik. Mielőtt te a miseriák írására vetetted
ként ! p o t o m s á g ! hiszen azt könnyen megfizetheti !
Hány boldogtalan családapát ismerhet, majdnem min- volna fejedet, már régen igyekezett e bajt az e. megye
den falusi lelkész olyat, ki télen által dupla krétával orvosolni, persze nem a te panaceád, a restauratió eltörlésével, hanem az egyházak csoportosításával. Látod,
tábláztatja be egész nyári termését az árendásnál, azu
tán, mert élni kell a családnak, elvándorol mihamar a ha pl. Siklós és Gyűdnek egy papja van, a két egyház adhat tisztességes fix-fizetést, egy tagra kevés jut,
házi állat, igavonó barom, azután pár év mulya utána
meg) r a telekalja föld s a megrongyolt ősi h á z ; azt könnyen kifizetheti szűk terméskor is; a pap se
végre vándorbotot vesz kezébe a család, s lesz nyomo- kénytelen executióval jutni fizetéséhez, a hátralék se szarult zsidó szolga, vagy földön futó koldus. De ahol az porodik fel, egyes egyháztagokkal se kell huzalkodnia
a silány minőségű lukma miatt, hanem beszedi a gondapostoli buzgóságu lelkipásztor okos tanácsaival felvilágosítja a népet, utat és módot nyújt arra, miként segít- nok s készen átadja a papnak. E javaslat megbukott.
Most hát rajtad a sor, hogy felmutasd ne csak a bajt,
het magán a szegény ember megszorult helyzetében
anélkül, hogy lelketlen uzsorás kézbe jusson, ott még hanem annak gyógyszerét is. Lássuk a medvét! Ha
mindig lehet a bajon segíteni, s a könnyű élethez szo- pedig nem tudsz segíteni, jobb hallgatni.
kott zsidó arra fogja fordítani szekere rúdját : „ubi bene.<(
Azt is miseriának tartod, hogy az esperes szedi
A zsinat harangkötelét rángatják napjainkban az
össze a visita alkalmával a charitativumokat. De hisz
emberek jobbra balra, nem csoda, ha ezek a szomorú
ez nem csak nálunk, hanem másutt is igy van, és hogy
tények elkerülik a nagy dolgokkal hánykolódó elméket,
a belső somogyi szokást más tractusok is átvették
pedig megérdemlik ezek az ügyek, hogy komolyan volna, még nem hallottam. Hogy pedig ebből valami
gondoljunk reájok, mert megtörténhetik, hogy azokat szörnyű miseria kerekedett volna, azt rajtad kivűl senki
a zsinat által meghozandó törvényeket már sok helyen se vette észre. Az espereshez hordjuk-e be, vagy penem lesz kikre alkalmazni. Én felhívom ezen irányban
dig ő szedje be a visita alkalmával, nem latok benne
a közfigyelmet! S ha a kerületek s megyék nem tartják e tényt elég fontosnak arra, hogy zöld aszta*) L d . lapunk 38. számát.

semmi különbséget; gúnyt belőle se így, se úgy soha j
nem űznék.
És ezek után alkalmat veszesz jól megmosni fejünket, hogy nem dolgozunk, nem keressük az örök élet
italának forrását, hogy zengő érc és pengő cimbalom
a mi evangeliomi sáfárkodásunk.
Ha valamelyik elismert tudományos tekintélyünk
feddőznék ekép s hányná szememre tudatlanságomat,
ha valamelyik hangya szorgalmú lelkésztársam — ki
már kötetekre menő dolgozataival gazdagitá a theol.
irodalmat — beszélne e k k é p : alázattal hajtanám meg
fejemet, mondván : igaz vagy uram, igaz a te Ítéleted :
hanem mikor téged hallak és latlak így beszélni, akkor
az a pápai diák jut eszembe, ki a német fuvarosokkal
nem tudván beszélni, indignálódva így kiáltott fel:
„csak legalább görögül t u d n á n a k ! * levén pedig ő a
legsimplexebb mindazok között, kik valaha a collegium
küszöbét átlépték.
A v a g y melyik papi értekezlet tette ezt az elfogyhatatlan ügyet elmélkedése tárgyává, kérdezed tőlünk ?
Hát biz egész őszintén szólva, egyik se. Hanem Vigil,
tőled várja a tudományos világ, h o g y megajándékozd
ezzel a nagy művel, és míg nálad a buzgó lelkű főpásztornak ez a magja kizöldülne, addig majd csak
megélünk valahogy Ince-Herepeivel vagy Budaival is.
Mert hát szerinted a papi értekezleteken kell megszületni a biblia magyarázati irodalomnak. Fölebb ugyanazt mondod, hogy a németektől kell vennünk, most
m e g már az értekezletek dolga lesz ; h o g y értsük ezt
> Vigil ? Van neked fogalmad arról, h o g y micsoda munka
éz ? A mihez tudományos készültséggel bíró theol. tanárok egy életen keresztül szedik össze a feldolgozáshoz szükséges a n y a g o t : te azt gondolod, hogy azt,
csekély exegeticai ismeretekkel biró falusi papok egy
pár értekezleten elkészíthetik. Aztán hagyján, ha még
csak egy munkát kívánnál, de egész biblia magyarázati irodalmat 1 Az a különös aztán, h o g y míg az általad annyit hánytorgatott értekezleten mindenki hozott
fel egy szemecskét papi munkassága mezejéről: egyedül Vigil volt az, kinek mély t u d o m á n y a tengeréből
öt éven keresztül hiába vártuk felmerülni azt a tenyérnyi felhőt, melyből a biblia magyarázati irodalom zápora hullott volna, hanem azért most kiáll a kapuba
toroktátva kiabálni, hogy az ő kegyes főpásztorának
apostoli magja minálunk nem zöldül.

h o g y látták-e már hívei a á ^ a tenyérnyi felhőt feljönni
a tengerből ? mert ha k l ^ ^ ^ L a k k o r van biblia magyarázati irodalom ; és u t o l j a i ^ ^ r c a az örökös restaurálás,
íme ilyen okok miatt nem zöldül Vigil szerint a buzgó
lelkű főpásztorunk apostoli magja.
U j miseriát fedez fel végre Vigil abban, hogy az
örökös restaurátió miatt gondnokot csak a büntetési
statutum alkalmazástól való félelemnél fogva kaphatunk.
Mert a pap, tanito számára kötelezett közmunkát, az
örökös restaurálok intézkedésénél fogva a gondnok kötelessége kiparancsolni. Mennyi hamis, alaptalan állítás, mystificatíó e pár sorban ! A z örökös restaurálok intézkedése volt, h o g y a gondnok végeztesse a
közmunkát ? Kitől hallotta ezt Vigil ? H á t míg restauratió nem volt, nem volt közmunka ? nem a gondnok
kötelessége volt azt elvégeztetni ? Es ha a restauratió
megszűnik, akkor megszűnik a közmunka is ? H o g y a n ?
Micsoda összefüggés van a kettő közt ? Azután azzal a
hamis insinuatióval áll elő, h o g y van egyház, a hol sorba
megy a gondnokság. A mi tractusunkban történnék ez ?
Nem hallottam, pedig két ízben volt alkalmam e g y h .
megyénkben visítálni, de sehol nem akadtam olyan
egyházra, hol a lelkész azt jelentette volna: a gondnokság sorba megy. A z ötvenes években, még inkább
a negyvenes években, igenis volt szokásban több helyen, de hogy ebből arra az egyházra valami miseria
következett volna : annak semmi nyoma. É s ha te az
imádott prot. autonómiának olyan barátja vagy, mit
jajveszékelsz egy oly intézmény fölött, a mely miatt zavar, rendetlenség nem támadt, pénztárakban hiány nem
esett, templom vagy torony össze nem dőlt. Mi közöd
ahhoz, h o g y egyik vagy másik egyház belügyeit kik által igazgatja ? Igen, de megesett, h o g y a sorban olyanra
is rákerült a gondnokság, kinek kezén ifjú koraban egyegy tévedt tinó v a g y csikó is megfordult. N o h á t én is
láttam olyant, és e l m o n d h a t o m : hogy annyi gondot,
figyelmet,
buzgóságot, odaadást, a minővel az az ember szolgálta egyházát, m é g izrael fiai között se találtam
s adna isten, h o g y minden egyháznak ily buzgó gondnoka lenne és akkor tán még Vigil se dobna követ
ezen modern Zakeusokra.

Hanem végén csattan az ostor. Kimondja, ha kővel
dobálják is agyon érte. Az örökös restaurálás közben,
úgymond, eljött éjnek idején a konkoly hintő sátán,
és elhinté a k o n k o l y t ! A z a gonosz restauratió ! NemVégre pedig ismét oda viszi őtet az ő gondolata,
csak h o g y a kegyes főpásztor apostoli magja nem zölhogy a bibliamagyarázat irodalma hiányának oka az i dül ki miatta, hanem ihon l a ! még a sátán is ide jön,
örökös restauralás. No már most mondja m e g nemég pedig hogyan ? El se tudnók képzelni, ha csak
kem akarki, hogy lehet-e Vigillel szóba állni ? Először
Vigil meg nem mondaná, de szerencsére tudja ő, mondja
azt m o n d j a : hogy nekünk biblia magyarázati irodalő : tudjátok meg, h o g y idegen vallású megyei tisztvimunk nincs és a szomszéd németektől kellene meríselő tesz, rak, választat egyházainkban papokat. No
teni, azután azt mondja, hogy a buzgó lelkű főpásztorerről még semmi tudomásunk nem volt eddigelé, te
nak apostoli magja azért nem zöldül, más szóval biblia
kellettél Vigil, hogy ezt velünk tudasd, még pedig hirmagyarázati irodalmunk azért nincs, mert a papi érte- lap útján. D e ennek se miseria a neve, hanem jogtakezlet ezt elmélkedése tárgyává nem tette, azután meg lan, illetéktelen beavatkozás. Az ilyet nem hirlap, haazért nincs, hogy az esperes egy papot se szólított fel,
nem egyházmegyei igazgatás, törvényszék utján kell
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orvosolni. Reméljük azért, ^ ^ t elvárjuk, hogy miután
esküdözöl menj're földre, l ^ V nem személyeket bántasz, hanem a mi roszat észrevettél azon az őrállomáson, hova senki se állított, amelynek valódi keserves létezéséről tapasztalatilag megbizonyosodtál, csak
azt ostorozod: a legközelebbi e. megyei gyűlés- és
törvényszékre, bizonyítékokkal felszerelt jelentésed, illetőleg panaszleveled folytán bővebb tudomást nyerendünk affelől : melyik idegen vallású tisztviselő, hol, mikor választott, tett, vagy rakott papokat egyházainkba,
hogy így ez az általad miseriának nevezett jogsérelem
orvosolva legyen. Hiszem is, hogy hős elődödnek méltó
unokája vagy, és nemcsak szűr alól, álnév alatt szurkálódni — hanem a bajt nyiltan, szemtől szembe megtámadni is lesz bátorságod. Elvárjuk, addig pedig béke
velünk.
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B E L F O L D .
A református egyház konventje.
(Vége.)

A Beöthy Zsigmond indítványa képezte a 16 ki
ülés tanácskozási tárgyát. Ez indítvány abból állt, hogy
mondja ki a konvent, miszerint a régóta várt alkotmány ozó zsinat 1881. oktober 31-én Budapesten vagy
Debrecenben fog megtartatni.
Az indítvány hosszas és heves vitát keltett, melyben majd minden konventi tag részt vett s melybe
itt-ott erős szenvedély is vegyült. Pártolta a zsinat
kitűzését az egész dunántúli, tiszántúli és erdélyi kerület.
F ő b b indokaik, hogy a református közönség várja a
zsinatot s beleunt az örökös igéretezésbe és tervezgetésbe, hogy már eléggé készen vagyunk a munkálatokkal,
hogy a politikai viszonyok sem kedvezőtlenek, hogy
a tervezett újítások életbeléptetése csak a zsinat tekintélyétől várható, hogy a nem-protestans nagy közönség
előtt csak önmagunk compromittálásával halaszthatjuk
a synodust stb. stb. Ellenezték a dunamellékiek és a
tiszáninneniek. Ezek Török vezérlete alatt főként azért
ellenezték a zsinat megtartása idejének és helyének
mostani kitűzését, mert kerületeik fentartották maguknak
azon jogot, hogy az idő kitűzéséhez hozzászóljanak.
Azután nem is v á g j u n k még készen, a kérdések nincsenek még megérve és tisztázva, a politikai viszonyok
sem eléggé kedvezők. A tiszáninneniek főként a politikai szempontot hangsúlyozták. Mocsáry és Hegedűs
nem szívesen tanácskoznak „homo regius® jelenlétében s
nem akarják a szankció által a fejedelmi akaratot az egyházi törvényhozásban ép oly faktor gyanánt szerepeltetni
mint a polgáriban. A jelen kormányban nem sokat bíznak;
attól is tarthatni, hogy valami csekélység miatt megakasztja a mi szervezkedési munkánkat. Egészen különálló
véleményt képviselt Kovács Ödön, ki pártolta a zsínattartást, de az idő kitűzését akkorra kívánta halasztani, mikor

mindennel, tanügyi, perrendtartási, domestikai stb. előmunkálatokkal teljesen készen leszünk.
Névszerinti szavazásra kerülvén a dolog, 2H szavazattal 1 ellenében elhatároztuk, hogy 7881 oktober 31-én
zsinat tartassél:, székhelye pedig Debrecen legyen. A dunamelléki képviselők Molnár Aladár kivételével, és a
tiszáninneniek nem szavaztak, Kovács Ödön pedig nemmé1 szavazott.
A sept. 17-ki ülésben először a legfőbb felügyelet
kérdésében kiküldött bizottság jelentése tárgy altatott.
A bizottsági javaslat csak a főelveket állapítja meg, és
helyesli a püspökök és főgondnokok e tekintetben tett
fölterjesztését. A részletek megállapítását az iskolaügy
tárgyalására véli halasztani. A konvent, e javaslatot a
Molnár Béla ellenző és a Kovács Ödön pártoló felszólalása után a tanügygyei kapcsolatosan kívánja tárgyalni.
Ezután a zsinati munkálatoknak az »Egyházi törvényszékek* -ről szóló része került szőnyegig Az „egyházi törvényszékek * helyébe > egyházi bíróságok® elnevezés tétetett. Az egyházközségi bíráskodást sokan ellenezték, többek között a dunamelléki kerület is. A többség azonban kimondta, hogy a községet bíráskodási j o g illeti meg,
hogy azt a presbyterium gyakorolja, de ahol az egyháztanács jónak látja, ott égy kebeléből kiküldendő bizottságra átruházhatja.
Az egyházmegyei bíróságnál a 112.
akként módosíttatott, hogy a kettős elnökség itt is megtartandó,
s ha az elnökségnek kell dönteni, sors határoz, hogy
melyik szavazzon ; továbbá, ha az ülésben páros számmal
vannak a tagok, a hivatalára legifjabb tanácsbiró csak tanácskozik, de nem szavaz. Az egyházkerületi bíróságnál is
kettős elnökség hagyatott meg, a törvényszék illetékessége alá pedig azon tanárok fegyelmi ügye is felvétetett, kik nem tartoznak egyházmegyei bíróság ala. Az
országos főtörvényszék nevét „Egyetemes konventi bíróság*-ra változtatták, mely az elnökkel együtt 15 tagból all s a konvent által saját kebeléből választatik.
A egyházi tisztviselőkről szóló részt kevés módosítással elfogadták. A pap hivatalos és magánéletéről
szóló szakaszokba betették, hogy a lelkész részt vehet
ugyan a politikai választásnál előforduló korteskedésekben, de semmi oly jelvényt, öltönyt stb. nem viselhet,
mely a papi hivatal tisztességével s komolyságával ellenkezik.
A sept. 18-ki ülésben az egyházi tisztviselők közül
a püspökről, jegyzőkről, gondnokokról stb. szóló §.-okat
változatlanul elfogadták ; ellenben az ^Esperest® című
fejezetnél kimondatott, hogy a mely egyházmegyéknek ugy tetszik, az alesperest 10 évenként restauralhatják, de a mely tractus jobbnak látja, élethosszig is
választhatja esperestjét. A tanácsbirák választására nézve
szintén ez elvet kodifikálták.
Az egyházalkotmany ezen pontjainak letárgyalása
után napi rend feletti vita támadt. Mocsáry azt indítványozta, hogy miután több konventi tag mar eltávozott,
a tiszáninneniek és dunántúliak pedig nem sokára le

fognak távozni, (kerületi gyűléseik miatt), s miután az
allamkormany a képviselőket biztosította, hogy a középiskolai törvényjavaslat a közelebbi ülésszakon napirendre
kerül : a konvent ne bocsátkozzék ez úttal az egyet,
tanügyi bizottság altal a 8 és 9 osztályú gymnasiumok
számara készített tanterv tárgyalásába. Ezzel szemben
Dr. Kovács Ö. hivatkozva az idő rövidségére, de másfelől a középiskolai szervezés sürgősségére, azt javasolja,
hogy mellőzve a többi részt, csak a középiskolákról
szóló 3-ik fejezetét vegyék most targyalás ala, végül
voltak olyanok, kik az összes tanügyi munkalatokat targyalni kívánták. Szavazás után a többség csak a 3-ik
fejezet tárgyaiásat hatarozta el, előbb azonban az egyházi bíráskodásról szóló tervezetre nézve kimondták,
hogy miután ez ellen minden kerületnek kifogasa van,
egészen uj perrendtartás
készíttessék, minek eszközlésére
bizottság választatott, kötelességévé tétetvén, hogy munkálatát jövő év márciusáig elkészítse. Tagjai Beöthy Zs.
elnöklete alatt: Szilágyi Dezső, Sípos Pál, Horváth
Mihály, Teleky Péter, Hegedűs László, id. Kiss Áron,
Ritoók Zsigmond, dr. Kolozsvári Sándor. Ugyanezen alkalommal az elnökség felkéretett, hogy ugy a királyi
felségnél, mint a kerületeknél a zsinat össze jöhet és e érdekében szükséges lépéseket megtegye.
A délutáni ülésben végre tárgyalás ala került a
középiskolai tanügy. A tárgyalás a Molnar-féle konventi
tervezet alapjan a tanügyi bizottságéval összeolvasva
folyt. Az első vita a felett folyt, vájjon a női gymnasiumok a főgymnasiumokkal együttesen tárgyaltassanak,
mint a konventi tervezet teszi, vagy a női iskolák, felső
leányiskolák címén az alsó iskolák soraba tétessenek,
mint ezt a tanügyi bizottság javasolja. Molnár, Hegedűs,
Révay, pártoló, Török, Beöthy, Dobos, Kiss A. ellenző
felszólasara a többség törölte a középiskolák sorából a
felső leányiskolákat. De törölte a reáliskolákat is, minthogy ilyek felallitása nem vallási és egyházi érdek.
Marad tehát a tanügyi bizottság javaslata szerint: s középiskolai intézetek s gymnasiumok.® A tervezet altalanos részének többi tj-ai a tanügyi bizottság módosítása
szerint fogadtatott el, a szövegben lévő »főegyháztanács &
helyébe mindenütt „Egyetemes konvent* tétetvén.
A gymnasiumokról szóló külön fejezetnél a gymnasium meghatározása
keltett egy kis vitat, melyben
Molnár, Török, Nagy P. stb. vettek részt. Elfogadtatott
a tanügyi bizottság javaslata azon hozzáadással, hogy
a gymnasium az elébe tűzött célt „a görög és római
nyelv és irodalom felhasznalasaval* éri el.
A nyolc vagy kilenc osztály kérdése beható eszmecsere utan ugy oldatott meg, hogy a szövegben a körülményék kényszerítő hatasa folytan 8 osztályról lesz
szo, de az indokolásban kifejezik hogy a 9 oszt. gymnasiumot minden tekintetben jobbnak és célra vezetőbbnek
tartjak. E kérdésben Török, Molnár, Hegedűs szólottak.
A september 19-ki ülésben a gymnasiumi tervezet
targyalásat folytatták. Kérdésbe tétetett, vájjon nem
protestáns vallású tanarok alkalmazhatók-e r A javasla-

tok szerint nem, s ezt fogadtak el. A tanarok kepesitesére nézve kimondatott, hogy csak oly egyének alkalmazhatók tanárokul, kik valamelyik egyetemen, vagy
legalabb oly nyilvános főiskolánál, melyen a jelen szabalyzatnak megfelelő bölcsészet-természettudomanyi és
tanárképezde van, az illetékes vizsgáló bizottság elótt
ugy az altalános műveltségre tartozó tárgyakból, mint
saját tanszakukból a képesítő vizsgalatot letették és az
illető szakban középiskolára oklevelet nyertek, nem különben azok is, kik szakjukban a tudományos irodalom
terén magukat kitüntették.
A tanarok száma felett hosszas és heves vita fejlett
ki. A konventi tervezet 8 osztályú gymnasiumban legalabb 12, hat osztályúban 8, 4 osztályúnál legalabb 5
tanárt kíván alkalmaztatni. A tanügyi bizottság legalabb
annyit, a hány osztály van. Molnár A . erősen argumentál a konventi javaslat mellett, dacara szegény helyzetünknek, kötelességünk iskoláinkat emelni, az azokban
működő erőket szaporítani ; az állam is ennyit javasol.
Hegedűs hiszi, hogy iskolafenntartó hatóságaink nem
maradnak a minimalis számnál; de legyünk tekintettel
a kisebb gymnasiumok anyagi erejére is. Tóth S. a kerületek véleményére hivatkozva a tanügyi bizottság
javaslatat védi; Dr. Kovács ü . szintén visszautasítja
Molnár azon nyilatkozatát, mintha főgymnásiumaink
nem allananak a kor színvonalán. Fejes is ez értelemben
nyilatkozik, mert nem akarja túlságos adóval terhelni
az egyes egyházkerületeket, midőn az állam
semmit
sem tesz iskoláink érdekében. Balogh Fer. közvetítő indítványt tesz, hogy a 4 osztályú real, 4, a 6 oszt. 7, a
8 oszt. gymnasiumnál 10 tanár alkalmaztassák. Szász
D. a tanerők szaporitasat súrgeti; ez életkérdése a mi
iskoláinknak, aldozatra kell felhívni a reform, közönségét, az allamtól is úgy remélhetni valamit; a conventi
javaslatot partolja s csak szükség esetén fogadja el a
Balogh módosítását.
Mocsáry, Szentpétery, idealismusnak tartjak az ily magas követeléseket, s veszélyt latnak benne, sőt provinciális kis gymnasiumaink bizonyos bukását. Nagy Péter a Balogh módositásara szavaz, de az átmeneti intézkedések között időt kér annak megvalósítására*. Szóltak még a tanügyi
bizottság javaslata mellett Pap G., Csonka Ferenc, de
ujabb argumentumok nélkül. Névszerinti szavazas utján
11 szóval 9 ellenében a Balogh F. javaslata fogadtatott
el, mely szerint S osztálya gymnasiumnál
legalább 10,
6 oszt.-nál 7, l oszt.-nál 4 tanár
alkalmazandó.
A tanárok óraszámára nézve Molnár A . elfogadja
a tanügyi bizottság azon javaslatát, hogy az igazgató
nem teljes gymnasiumnál 16, teljesnél 12, a többi tanarok pedig 20 heti óranal többre ne köteleztessenek ;
de meghatározandónak véli a maximalis óraszámot is.
Intézeteink érdeke kívánja ezt. Sok tanár jelenleg maS
intézeteknél, és maganházaknal forgácsolja el erejét, saját iskolai teendőjét pedig botrányoson elhanyagolja.
Adjunk tisztességes fizetést tanarainknak, de aztán kívánjuk ís meg tőlük, hogy teljes erővel szenteljék ma78*

gukat iskoláinknak. Török javasolja, hogy ne tétessék
kiilömbség az igazgató és más tanárok között, adjon
mindenik egyenlő számú órát, de az igazgató kapjon
külön fizetést az igazgatói teendőkért. Nagy fonákságnak tartja az államnál divatos rendszert, hogy az igazgatónak kevesebb órája, de több fizetése van társainál.
Az igazgató csak primus inter pares, mint a püspök az
esperesek között, vagy ezek a lelkészek fölött. Tudja,
hogy az állam a tanulmányi felügyelet végett privilegizálja az igazgatót; de ennek a mai tanárképzés és
szélsőségre vitt szakrendszer mellett nincs semmi praktikuma, mert az igazgató is csak a maga tárgyához ért,
s így az oktatást harmonicusan vezetni nem képes. E
célból akadémiai tanárokat kellene a felügyelettel megbízni. Peterdy nem kivánja a tanórak maximumát kötelezőleg megszabni; szabadságaban korlátozni a tanárt
nem látja helyén. Elfogadtatott a tanügyi bizottság
javaslata.
A tanárok fizetésére nézve sem a konventi tervezetet nem fogadták el, mely a minimalis összeget, lakason vagy lakbéren kivül iooo frtot javasol, sem a
tanügyi bizottságét, mely teljes gymnasiumnál iooo, kisebbnél 8, illetőleg 7 száz frtot ajánl, hanem a fizetések megállapítását az egyházkerületekre, illetőleg a fentartó testületekre bízták.
A délutáni ülésben került tárgyalás és nagy vita
ala a német nyelv ismeretes kérdése a tantárgyak
megállapításának folyamában. Az egyetemes tanügyi
bizottság e tárgy kötelező taníttatását mellőzni kivánja.
Révay L. védelmére kél a német nyelv tanításának,
mert a német néphez és culturához való viszonyunknál
fogva nem nélkülözhetjük, aztán ha kihagyjuk, nagyon
megnehezítjük az állami intézetekbe való átlépést, hol
a német nyelv kötelezett tantárgy. Hegedűs L. a németet épen nem találja oly képző hatásúnak, hogy ki
ne lehetne hagyni. Antal csak feltételesen kivánja felvétetni. Molnár okvetlenül felvétetni akarja, mert ezúton nem fél a germanízaciótól. Elzárni az ifjút a német nyelvtől, annyi volna, mint sok kiváló pályától elzárni ; fakultative taníttatni nincs értelme. Pap G. a
Molnár nézetét pártolja. Mocsáry ellenzi a felvételt, nem
azért, mintha a germanizácíótól félne, hanem azért, mert
nagyon kevésre haladnak benne ifjaink; aztán azért is
kiküszöbölné a németet, mert ennek tanításában a közös ügyesség kifejezését latja. Szász 1). azért partolja a
felvételt, mert német nyelv nélkül prot. iskoláink érettségi bizonyítványait nem fognák az egyetemeken és
polytechnikumokon elismerni. Szentpétery szintén a német nyelvre szavaz, mert iskoláink azonnal elvesztenék
épen a legvagyonosabb szülők gyermekeit; Fejes a tulhalmozottság szempontjából kihagyatni javasolja, Szabó
János a nyelv szükségessége miatt felvétetni kivanja,
Baksay részint a tudományos tulhalmozottság, részint a
szülők kiadásainak apasztása céljából mellőzendőnek véli.
Névszerinti szavazás utján a többség lö szóval 6 ellenében a német nyelvet a kötelezett tárgyak között meghagyta.

Ezután a gymnasiumról szóló §-ok minden vita
nélkül, néhány apróbb módosítással elfogadtattak.
A szept. 20 iki ülésben a „gymnasiumok igazgatása és hatóságai* című fejezet tárgyaltatott. A „gymnasiumi iskolaszék* helyett „igazgató tanács*-ot tettek.
Az igazgatók választása ügyét, mind azt, hogy kik,
mindazt, hogy hány évre válaszszák, az egyházkerületekre
bízták. Az egyes egyházak vagy egyházmegyék altal
fentartott gymnasiumokat az egyházmegye felügyelő s
kormányzó befolyása alá helyezték, következőleg, az
ezek által fenntartott iskolák tanárai fegyelmi tekintetben az illető egyházmegye alá tartoznak. Az oktatásra való szakszerű felügyeletet az egyházkerületekjogkörében hagytak, habár Molnár A. nagyon harcolt
a középiskolai tanfelügyelői intézmény mellett, és pedig
hogy ne az egyes egyház, hanem a konvent nevezzen ki
3—4 ily felügyelőt. Ez intézmény behozatalát főként
Mocsáry és Hegedűs ellenezték. A vagyonkezelésre
vonatkozó pontokat változtatás nélkül elfogadták.
A gymnasiumi tervezet megállapítása után Hegedűs L. indítványt terjeszt elő. Letárgyalván, úgymond
azon pontokat, minők az országos gymnasiumi törvényjavaslatban is foglaltatnak, ezzel kimutattuk, hogy egyrészről miként értelmezzük az 1791 ik 26. törv. c.-ben
biztosított iskolai automiánkat, másfelől, hogy miként akarjuk iskoláinkat szervezni s azok felett a felügyeletet mi
magunk gyakorolni. De ez nem elég ; hanem más oldalról fel kell mutatnunk azt is, hogy az allamnak iskoláink
feletti legfőbb felügyeleti jogát miként kívánjuk értelmezni. Legcélszerűbbnek látná ebbeli nézetünket az iskolák igazgatási fejezetébe beilleszteni.
Hegedűs ezen indítványa értelmében a következő
új § tétetett be a tervezetbe: „Az állam legfőbb felügyelet gyakorlása érdekében a fennálló törvény és jogszokás szerint az illető egyházi hatóságok utján középiskoláinkról évenként felterjesztendők : a statisztikai adatok,
a tanterv, tanrend, tanárok létszámára és képesítésére
vonatkozó adatok, zárjelentések, az érettségi s egyébb
vizsgákra vonatkozó jelentések, a használt tankönyvek
jegyzéke s kivanatra magok a a tankönyvek is.*
Peterdy még a a domestica-bizottság munkalatat
kívánná fölvétetni; de a tagok legnagyobb része már
induló félben lévén, a sürgető felszólalás elhangzik.
Ezzel a konvent befejezte nyolc napig tartott tanacskozásait. Nagy szorgalommal és kitartással dolgozlak, habár a gyakori napirend feletti s az erőszakosan beékelt
zsinattartási vita mellőzésével nehany ülést megtakaríthattak volna. Ezen egy körülmény leszámitasaval a konventi képviselőknél egyenként és együttesen oly önzetlen
ügybuzgalmat, érdeklődést és ügyszeretetet tapasztaltunk,
mely előtt tisztelettel hajlunk meg. A d j a Isten, hogy
az egyetértés és önzetlenség lelke békével és sikeresen
fejezze be a már javaból elvégzett munkát.
Szots

Farkas.

A felsőszabolcsi ref. e. megye őszi gyűléséről.
A f. szabolcsi ref. e. megye őszi gyűlését e. megyénk által jegyzőkönyvileg rég megállapított helyen,
Nyir-Bátorban tartotta meg f. évi szept. i — 2. Lukács Ödön esperes és Ujfalussy József segédgondnok
elnöklete alatt. A gyűlés nagyon gyéren latogattatott.
Világi ülnök éppen egy sem volt jelen. Lelkészek és
tanitók is kevesen. Valami közérdekű fontos t á r g y az
allamsegély kiosztásán kivül nem is volt kitűzve ; hanem
a gyűlés folyama alatt a segédgondnoki jelentéssel egybefüggésben merült fel mégis egy olyan ügy, amely az
egyetemes magyar prot. egyhazat érdekli, a mely egyedül szolgált indokul e rövid tudósítás irásara U g y a n i s :
A júniusban tartott e. megyei számvevő gyűlés
arról győződvén meg, hogy doinestikalis tartozásával
sok egyház hátrálékban van : megbízta az anyagi
ügyekkel bajlódó, buzgó és erélyes segédgondnokot,
hogy a házi pénztári követeléseket szokott törvényes
módon is, t. i. a közigazgatási szolgabirák útján, hajtassa
be. A segédgondnok úr az adósokat felszólította, figyelmeztette ; de miután ezen mód eredményre nem vezetett, a követeléseket áttette az illetékes szolgabirakhoz
behajtás végett. Azok közül többen, még róm. kath.
vallasúak is, azonnal valaszoltak s megígérték, hogy az
ügyben el fognak járni. E g y reform, vallású szolgabíró
azonban hónapok múlva, a segédgondnok úr megkereső
levelére hátiratilag azt felelte, hogy : „kérelemnek hely
nem adatik, és az illető segédgondnok keresetével a
törvény rendes útjára, perre u t a s í t t a t i k / A segédgondnok azután az alispánt kereste meg, aki szinte ily értelemben valaszolt. Ezen szokatlan eljárás felett, e. megyénk megütközésének jegyzőkönyvileg adott kifejezést
s elégtétel és orvoslat keresés végett a főtiszt, e. kerülethez feliratot intézni elhatarozta, hogy a kerületi gyűlés ismét felsőbb illetékes helyen újíttassa meg azon rendelet közzétételét, mely az efféle követelések behajtását
a szolgabiráknak m e g h a g y t a .
Ha mar belekezdtiink, elmondjuk még némely letárgyalt ügyek sorsát, az érdeklődő olvasó közönség előtt.
Köztudomásu dolog már, hogy a tiszántúli ref. e.
kerület, a közelebbi időkben felmerült s méltólag alig
jellemezhető, dísztelen és erkölcstelen lelkészválasztási
eseményekből folyólag, a lelkészválasztási szabalyok revisiójat elrendelte oly módon, hogy az egyes e. megyéket javaslatok készítésére utasította. Ily lelkészválasztási szabály-javaslat kidolgozására e. megyei gyűlésünk Lukács Ödön esperes, Ujfalussy József segédgondnok elnöklete alatt Gonda Balázs, Vitéz Mihály, Szesztay Karoly, Mikec János és Görömbei Pétert küldötte ki.
A kir. tanfelügyelőség altal bezáratott sényői és
kálló-semjéni iskolák fenntartasa s a törvény kívánalmainak megfelelő allapotba való helyezése elhataroztatott. E célból Sényőnek a ref. segélyegylet által nyújtott
adomanyon kivül megszavaztatott épület javításra 50 f r t ;

továbbá a tanításra kötelezett, de haliásat vesztett agg
lelkész mellé segédtanító beállításának szükségessége
k i m o n d a t o t t : ezen segédtanítónak az évenkénti államsegélyből 50 frt díjazásul folyóvá tétetni r e n d e l t e t e t t ;
ellátása a lelkésztanítót terhelendi. Kálló-Semjénben több,
de n a g y o b b baj volt. Itt nincs sem iskola, sem iskolai
fundus. Elrendeltetett, h o g y — miután
ezen kisded
ref. egyházunk, mintegy 300 lélekszámot tevő híveivel,
az 500 róm. kath. és az 1000 körül levő gör. kath.
vallású, utóbbi olah, szlávérzelmü lakosság közt — a
magyarság érdekét védi s a protestantismus elveiért
küzd és így missiót teljesít, prot. jellegű iskoláját fentartani köteleztetik. E célból utasíttatott, hogy 300
frtnyi kötvényeken levő pénzéből vásároljon iskola építésére alkalmatos telket; a ref. segélyegylet a d o m a n y a
s az e. megye által most megszavazott segélyből (100 frt)
okkal-móddal, építsen egy tanteremül szolgálandó szobát ; a tanítast végezze a képzett és iigybuzgó lelkész ;
ezért kapja a volt tanitói földjavadalmat: a tandíj és
tanitói párbér s énekvezéri díj pedig egy idővel újólag
szervezendő tanitói javadalom alapjául tőkésíttessenek.
Államsegélyért — mondanom sem kell — igen sokan
folyamodtak ; ami ez Ínséges időben nem csoda ; valamint az is az idők szomorú jeléül tekinthető, hogy ref.
hitsorsosaink közül, az e. megyei különböző pénztarakból, mintegy 6000 frtnyi kölcsönért terjesztettek a gyűléshez kérvényt, melyek szokott módon, kellő biztosíték
mellett, a sorrend megtartásával utalványoztattak.
Nagyon is érdemes a nyilvánosság előtt való felemlítésre, h o g y nt. Harsányi Sámuel apagyi lelkész e.
megyei tanácsbiró, halala esetére, a mi igen sokara következzék be, 5 - 600 frt értékű, becses hazai és német
s latin nyelvű szakműveket tartalmazó könyvtárát az e.
megyei lelkész-egyleti könyvtárnak adomanyozta. Az e.
m e g y e nem késett háláját e szép adomanyért jegyzőkönyvileg is kifejezni. Méltó e példa, hogy a kezdet
nehézségeivel küzdő e. megyei könyvtarak gyarapítása
céljából a nyilvánosság előtt is felemlíttessék. Hanem
nagy bajunk az, h o g y az egykor oly élénkséggel működő lelkész egylet mély alomban szendereg! . . . Egykor ! . . . hej ! akkor még volt Litkei Péterünk ! . . .
Ave ! pia anima !
Volt a gyűlésnek szomorú tárgya is. Azonban ennek megírására még itt, e tudósítás végén is fajdalommal és nehezen adtam rá f e j e m e t ! Nehezen ; mert kedvezőtlen dolgot kell irnom egy segédlelkészről, ki a törvényes
felsőség iránti tiszteletről nagy mértékben megfeledkezett. Ha pedig e mi időnkben lelkész, mint magam
is vagyok, segédlelkész és tanitó ellen mer, habar igaz,
megtörtént mulasztások vagy törvénysértés miatt írni :
készen lehet ra, hogy fejére zúdítja a vaskalapos, világtól elmaradt, tanitó üldöző sat. címeket. Ma az igazi
szabadelvűséget, úgy látszik, némelyek egynek veszik
a törvény és törvényes felsőség iránti engedel lenség és
tiszteletlenséggel ; s a „szabadelvűség* köpenye, a felvilágosodás firmaja alatt szabadnak hisznek az emberek

mindent. Talan ezen vagy ilyen téves felfogásból indult
ki az a segédlelkész atyankfia is, ki a tavaszi gyűlés alkalmaval b. emlékezetű főnökének a sirjat megtaposta s
annak az embernek nevét hercehurcálta a gyűlésen, kinek előbb a kenyerét ette s ki az ő tisztességes ellátásáról gondoskodott! Úgy v a n ! K. J. segédlelkész 1'. J.
lelkésztársunk sirjara allva, onnan harsogta a gyűlés
színe előtt a saját érdemeit (?), mint valami piedestalról, hogy annál nagyobbnak lássa, tudja, higyje és
erezze — magát. És a közös megütközéssel fogadott
magaviseletért az elnökség még csak nem is figyelmez
tette; alkalmasint szinte attól tartott különben erélyes
és rendet tartani tudó elnökünk is, hogy vaskalapossággal,
elnyomással fog az illető altal vádoltatni azonnal. De
megadta az árát szelidségének, rendintul való türelmességének keservesen. Az illető K. J. ugyanis a közelebbi
gyűlés altal, többnemű indokok folytan előbbi állomásáról elrendeltetett
s az ő ügyében bizonyos intézkedésekkel az esperes úr bízatott meg. Esperes úr,
a mint a gyűlésen felmutatott leveleiből kitűnt, a legpontosabban járt el megbizatásaban ; és mégis időközönként az illető segédlelkész úr köszönet helyett gúnyoros,
sértő kifejezéseket tartalmazó levelekkel kereste fel ; az
e. megyéhez címzett irataban pedig — mert ez iratot
folyamodvanynak nem lehet nevezni — rendre sérteget
esperest, e. megyét sat. alaptalan, tudatlanságai igazoló
feltevésekre tamaszkodvan ; s felebbezés helyett, a mihez
mint mindenkinek, úgy neki is joga volt és van, az e
megyéhez címzett irataban magát az e. megyét veri
arcul s végzéseit biralja el kicsinylő, sarkastikus modorban. Az ügyet aztán az esperes úr az e. m. törvényszék elé terjesztette, mely egy hatarozatban értésére
adta a magáról, a törvény és törvényes felsőbbség iránti
tiszteletről megfeledkezett s magat mar előbb is bizonyos
teny elkövetése altal kedvezőtlen színben feltüntetett
atyafinak, hogy az efféle modor- es eljárástól óvakodjék ;
mivel az e. megye nincs kötelezve, még ha atyának
érzi is magát a segédlelkészek iranyaban, hogy fianak
ízetlen s goromba magaviseletét tűrje. Igyekezzék szelid
s halas fiu modoraban feltüntetni magát s több lelkipásztori tapintatra tegyen szert. Ha pedig baja van, felebbezzen, vagy ha sértve érzi magát, appellaljon a
közvéleményhez a nyilvánosság tercn; de ne vagdalkozzék az e. megyei gyűlés előtt ! . . . Valóban, sokigaz van abban, a mit a minap a segédlelkészek viszonyai s kielégithetlen igényeiről szólván elejtetett szavaiban Édes Abráhám lelkipásztor atyankfia e lapokban
mondott; igaz, hogy kevesen vannak a hálás Batta Bálintok ! Na de, legyünk igazságosak s mondjuk ki, hogy
hala istennek ! azért csak vannak.
Jeleznem kell még, hogy valasztasok is történtek ; mivel több rendbeli e. m. tisztviselői alias volt és van ürese,
désben. Főjegyzőül választatott az egyházak szavazatainak
többsége altal alólirott; aljegyzőül Nagymáté Albert
kislétai lelkésztársunk. Szavazás rendeltetett el e. ker.
kepviselősegre, e. m. papi tanacsbirósag,- e. m. egyik al-

jegyzőségre. Örömmel jelezhetem e pontnál, hogy a
gyűlésről-gyűlésre elnyúló hosszadalmas s évekig tartó
szavazati módozat helyett elfogadtatott azon indítvány,
hogy a szavazatok kitűzött időre az esperesi hivatalhoz
küldessenek be, ki 3 - 4 egyént, egyházit és világit
egybehiván, azokat felbontja, s ha többség nem jönne
ki, a szabalyok értelmében, a legtöbb szavazatot nyert
egyéneket kitűzi; a szavazó lapokat lepecsételt csomagban a gyűlésre utólagosan mindig behozván. Igy egyegy szavazas, nem nyulhatik éveken at, mint ezelőtt.
Egyéb közérdekű tárgy tudtommal nem is volt.
Görömbei

I R O D A

Péter.

L O M .

R a u t m a n n Magyar Lexikona. 62. és 63. füzet
(építészi hivatal — eudaemonismus). E g y füzet ara 30 kr.
Két hetenkint egy füzet jelenik meg. Előfizetési ara
évnegyedre 1 frt 80 kr., félévre 3 frt 60, egész évre
7 frt 20 kr.
Mit tegyünk az ellenünk intézett támadásokkal
szemben. Ünnepi beszéd, az 5641 (i88o)-iki újév első
napján a budapesti izrael. hitközség templomaban tartotta Dr. KoJni Sámuel rabbi, e község hitszónoka. Az
érdekes tartalmú füzet azon vádak megeafolásat tűzte
ki maga elé, melyekkel a középkori jelenetekre szerfölött
kíváncsiak, izraelita polgártársaink ellen keményen izgatnak. A szép beszédben Dr. Kohn valóban bölcs tanácsokat oszt híveinek arra, hogy e vadak minden alapjukat elveszítsék, s ne legyen ok, mely azokat igazakul.
mutathatna föl. H o g y olvasóink megismerkedjenek e korszerű füzet irányzatával, közöljük belőle az uzsoraskodás
ellen intézett következő szép sorokat: „Kedves híveim !
Az uzsoráskodás, melyet a biblia szent nyelve „nesekh*nek, azaz marás-nak nevez, oly utálatos egy bun, melyet határozottan elitélnünk, sőt kárhoztatnunk kell.
Azért ne utaljunk arra, hogy más hitűek közt is vannak
uzsorások, és hogy egy zsidó uzsorásra sok szaz derék,
becsületes zsidó esik, ki az emberi s a polgári kötelességeknek minden tekintetben eleget tesz. Ne hozzuk fel
mentségül azt sem, mit hazai történelmünkből bebizonyíthatunk, hogy hosszú századokon at maga a törvény
egyenesen az uzsorára szorította, tanította a zsidót, s
oly kamatokat szabott szamára, aminőket követelni mai
napság maga az uzsorás is szégyeneiné. Ez így volt,
temessük el a mult időknek nagy sírjába! Ma, hol
minden becsületes kereset szabad előttünk, ilyent és
csak ilyent kell keresnünk. Mi magat az uzsoráskodast
és magukat az uzsorásokat illeti, abban egyetértünk
vadlóinkkal, gyűlölőinkkel; sőt még tovább megyünk,
szigorúabbak vagyunk náluknál. Az uzsorást, kit a zsiványokkal állítanak egy sorba bölcseink, mi is gyűlöljük,
utáljuk, bármily hitű legyen; de kétszeresen akkor, ha
zsidó. Mert az még hitünket is beszennyezi, szegyent

hoz felekezetünkre, megvetést és gyűlöletet mindnyájunkra/
» Kérelem. A nt. reform, esperesi urakat szívesen
kérem, hogy ha egyházmegyéjük lelkészei közöl: »Vázlatok kozöns. ünnepi és alkalmi egyházi beszédekhez*
című munkámra, a körözött megrendelési felhívó ívre megrendelők iratkoztak, ezeknek névjegyzékét, amennyiben
ezt még eddig nem tehették, hozzám, magam tájékozhatása
végett, mielőbb megküldeni méltóztassanak. Egyidejűleg
munkám tisztelt megrendelőit még egy kevés idei várakozásra kérem. Azt hiszem, hog}' pár hét múlva vagy
arról értesíthetem őket, hogy munkám meg jelenik, vagy
az ellenkezőről. Szíves tisztelettel: Nagy Lajos, mike-pércsi ref. lelkész.*
A „Vasárnap* azon tisztelt pártolóit, kikhez megrendelés vagy utasítás folytán az i-ső számot több példányban küldtem, tisztelettel kérem, szíveskedjenek velem
mielébb tudatni, hogy a 2-ik s következő számokból
hány példányt küldjek r hogy alkalmatlanságot s költséget ne okozzak. A Vasárnap árát vagy egy vagy három
havonként kérem posta költség kímélés tekintetéből elküldeni, ily olcsó vállalatnál, melyből mégis kívánunk a
mennyit lehet a közcélra a d n i : minden krajcár meggazdalkodás kívánatos. Czelder Márton.

K Ü

L Ö N F E L E K .

- Személyi hirek. Lapunkat tudósítják, s mi örömmel közöljük a hírt, hogy II a ah Károly körmöcbányai
ev. lelkész f. hó 20-án barsi esperessé választatott. P2sperességi felügyelőnek a közbizalom újólag Ns. Botló
Lipót urat választotta. — Sopronból tudósítnak bennünket,
hogy Frcytag Vidor ottani ev. lelkész e hó 19-én Pozsonyba választatott meg lelkészül. — Nyilatkozat. Az
igazság érdekében ki kell nyilatkoztatnom, hogy e lap
36-ik számában, e rovatban közölt, s nevemmel összeköttetésbe hozott hír nem felel meg teljesen a valóságnak ;
amennyiben én — mint a dalárda vezetésére előlegesen
felszólított karmester — a nyíregyházai új dal-egylet
által csakis a julius 4-ikén tartott alakulási gyűlés tartamára választattam meg ideiglenes elnökül s dal-egyletünk
még ugyanezen gyűlés folyamán Nt. Lukács Ödön ref.
lelkész-esperes urat választotta meg közlelkesedéssel elnökévé. Takács Gyula, nyiregyh. ref. segédlelkész. — Az
érmelléki reí. egyházmegye e hó 17 én Székelyhidon
tartott szavazatbontó-bizottsági ülésén kiviláglott, hogy
Szőke dános érmihályfalvi lelkész és egyházmegyei tanácsbiró választatott meg általános szavazattöbbséggel
esperessé. Világi uj tanácsbirákúl Fráter Béla szolgabírót és Konrád László érmihályfalvi ügyvédet választották.
A világi tisztviselők és tanácsbirák ismét meg választattak.
A közelebbi napok legnagyobb e s e m é n y e az
egri érsek emlékirata a közoktatási miniszterhez a jogakadémiák tárgyában. Az érsek nemcsak az ismeretes
miniszteri rendeletet támadja ebben meg, hanem a legélesebb, a legmaróbb gúnynyal bírálat alá veszi a kormány egész közoktatási politikáját. A terjedelmes emlékiratot azzal fejezi be, hogy amennyiben a miniszter

csakugyan a jogakadémiák kevesbitésétől várja bajaink
javulását, ő (t. i. az érsek) a miniszter felhívása következtében mást alig tehet, mint hogy valamely feloszlatandó királyi kath. jogakadémia alapjának átvételére és
az egri lyceum alapjával való egyesítésére készségét nyilvánítja. Persze hogy ehez már aztán nekünk is van szavunk. Addig, amíg a tanulmányi alap jogi természete
tisztázva nincsen, ezen alapból kath. érseki joglyceumot
dotálni nem lehet. Egyébiránt meg vagyunk felőle győződve, hogy bár az egri joglyceum a maga rendeltetését
tisztességesen betölti, annak a kedvéért s annak az erő c bítésére a miniszter nem igen fogja például a kassai
vagy a nagyváradi kir. akadémiákat feloszlatni. Ezt már
csak azért sem fogja tenni, mert az opponáló érsek
kívánja. Aki a bosnyák politikának oly kíméletlen oppositiót csinált s aki most az egész közoktatási politika
ellen felemeli hatalmas szavát, az nem igen tarthat számot arra, hogy az általa protegált joglyceumért a kormaii)' tegyen valamit.
* H a u b n e r Máté nyug. superintendens temetése,
a hozzánk beküldött értesítés szerint, a boldogulthoz
méltó egyszerű ünnepélyességgel ment végbe. Számos
lelkész, beláthatlan sokaság, az összes helyben tanuló
ifjúság, a kath. papság s a két soproni hadastyán-egyleti tagok kisérték a számos gyönyörű koszorúval díszített koporsót a templomba s innét a temetőbe. A
győri gyülekezet külön küldöttség által volt képviselve
s szép koszorút küldött „felejthetlen lelkipásztorának.*
A zsúfolásig megtelt nagy templomban Ft. Karsay Sándor superintendens úr tartottta a gyászszónoklatot, mely
osztatlan tetszésben részesült, mert szívből jött s szívhez
szólt s híven tolmácsolta az elhunytnak érdemeit s a
közrészvétet. Máté V. 16. alapján szólt a boldogultról,
ki ragyogtatta világosságát az egyházi, családi, polgári
s hazai életben. A sírnál F r e y t a g lelkész ur tartott német nyelven jeles beszédet. Az ur hű szolgájának necrologjához avatott kéz s kegyeletes szív most gyűjti az
adatokat. ígéretét bírjuk, hogy az elkészítendő necrologot lapunkban minélelébb közzéteszi.
Unió — a katholikusokkal. Ruttkay Sámuel A.,
éveken at volt nyitramegyei csácsói ág. h. ev. lelkész,
legújabban azonban r. kath. pap, legközelebb Nyitrán
»A hit, nemzetiség és autonomia* című röpiratot bocsátott közre. A röpirat politikai tartalmú, de vallásos célból íratott. A szerző, hóbortos sophismákban felülmúlja
Loyola tanítványait; egyébként azonban saruszíjokat
sem köthetné meg, lévén az ő irkafirkája minden gondosabb rendszeresítés híjával összetákolt badarság. Páter
Ruttkay, dr. Húrban József ev. lelkésznek az ág. és helv.
hitvallású protestánsok egyesüléséről szóló ismeretes
munkája alapján, azon föltevésből indul ki, hog)' a tót
evangélikusoknak, ha megakarják magukat óvni a magyarok általi elnyeletéstől, mindenesetre egyesülniök
kell valamely más confessióval. O Atyas.íga tehát azzal
a javaslattal áll elő, hogy az ev. tótok ne a magyar
reformátusokkal egyesüljenek, mert ezek altal, dacára

az autonómiának, irgalmatlanul megmagyarosíttatnának,
hanem — hic Rhodus, hic salta! — térjenek át a r.
kath. vallásra. Szerinte ezen egyesülés által a tótok bensőleg megerősödnének, s ez által a tótok mind vallásilag,
mind politikailag meg lesznek váltva. A munka Trokan
János kosztolnai ev. lelkész és nyitrai esperesnek, meg
Mudron pozsonyi köz- és váltóügyvéd, s dunáninneni ev.
egyh. kerületi presbyternek van ajánlva. Ezek az urak
sem igen köszönik meg, hogy a tótok megváltója dőreségei kinyomatásakor épen róluk emlékezett meg.
* Felhivás. Tarczy Lajos irodalmi műveiről, s tanári érdemeiről országosan ismert pápai tanár folyó évi
november 5-én ünneplendi tanárkodása 50-dik évfordulóját. E nap kegyeletes visszaemlékezés napja leend az
ünneplő kitűnő tanár nagy számú tanítványaira nézve,
kik az ő mintaszerű, s figyelmet lekötő oktatásaiban részesülni szerencsések voltak, s kik ma már a közpályán
fényesebb vagy szerényebb munkakörben működnek.
A tisztelet és kegyelet többféleképen nyilvánulhat.
Koszorú, billikom, sok más egyéb lehet annak kifejezője.
Mi alólirott egykori tanítványai az érdemekben megőszült
tanárnak, oly valamiben óhajtanánk ennek kifejezést adni,
mi túl élje az ünnepély napját, sőt magát az ünneplőt
is, s őrzője legyen emlékének, tolmácsa érdemeinek akkor is, midőn ezekről a most élő tanítványok többé nem
beszélhetnek. E célból indítványozzuk egy „Tarczy-alap*
címet viselendő, s a pápai főiskolaban, mely az ő tanári,
s irodalmi működésének szintere volt, tehetséges szegény
tanulók segélyezésére kamatozandó tőke létrehozását.
Azon biztos reményben, hogy indítványunk Tarczy Lajos tisztelői, különösen egykori tanítványai keblében
viszhangra taláiand, s készek leendnek velünk közreműködni az említett alap létrehozásában, kibocsátjuk gyűjtő
íveinket, bizalommal kérvén mindazokat, kik tiszteletek,
s tanítványi halájok jeléül a „Tarczy-alap* gyarapításához járulni kívánnak, szíveskedjenek neveiket, adományaikat, valamint a körükben esetleg gyűjthető adomanyokat a gyűjtő ivre följegyezni, illetőleg följegyeztetni,
s a gyűjtött összeget, miről nyilvános számadás fog közzététetni, f. évi november első napjáig Kis Gábor kerületi pénztárnok úrhoz Pápára küldeni. Eördős Lajos,
Jókai Káról, Jókai Mór, Kerkapoly Káról, Kis Gábor.
László József, Molnár Ádám, Molnár Aladár, Pap Gábor,
Pázmándy Lajos, Vályi L a j o s . — „A kikhez, Tarczy Lajos
volt tanítványai közül, ezen „felhívás* külön íven el
nem juthatna, azoknak részvétök is örömmel fogadtatik
a Tarczy alap nevelésére ; csak szíveskedjenek neveiket
s adományaikat posta utalványon Pápára a megnevezetthez küldeni.* Kis Gábor.
" Hibaigazítás. „Az ev. egyetemes theol. akadémiáról* című, lapunk mult számában közölt cikk bekét igen
zavaró nyomtatási hiba csúszott be, melyeket ki kell
igazítanunk. Az 1232 1. alulról 2-dik sorában 3400 helyett, négyezer három száznak — 4300 és az 1233 1.
6-ik p. 2-ik .sorában esperesi theol. akadémia helyett
»eperjesi theol. akadémiádnak kell állania.
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos :

3 B a . l l a . g - i Its^Tór

* Gyászhírek. Lapunknak írjak, hogy a felsőszabolcsi ref. e. megyében a rohodi lelkész Kórtvéfáy Péter
meghalt f. hó 17-én, hirtelen, tüdőszélhüdés folytán,
56 éves korában, 5 árvát hagyott, kik közül csak kettő
ért még oly állást, hogy az apai tetemes segélyt nélkülözheti.*) — Lázár Ferenc, a hódmezővásárhelyi ref.
egyház legidősebb és legrégibb presbytere, 80 éves korában elhunyt. Vagyonos löldmivelő volt, ki melegen
érdeklődött egyháza ügyei iránt, s annak kebelében,
szigorú takarékossági nézeteit mindenkor érvényesíteni
törekedett. Áldás hamvaikra !

N E C R O L O G .
Valami a multak emlékeiből.
Ismerek én egy özvegy papnét, tizenegy év óta
széliitöttet, ki ágya szélén üldögélve mást nem tehet,
mint lelkész fia altal járatott újságok olvasásában gyönyörködik már kilenc év óta. Gyakran láttam, hogy a Prot.
Egyh. és Isk. lapban keres valamit ; de nem találja. Olvasott pedig nagy és kis papokról, olvasott jeltelen
sírokról, de boldog emlékű férjéről Pápay Jánosról, ki
kulcsodi, később padányi, majd patasi lelkész volt s
1871. szeptember 8-án hunyt el, s halálos ágyán is
maga akart más temetésére menni, — nem olvasott semmit. A család iránti tiszteletnél fogva ezeket kívánom róla
megjegyezni.
Egyetlen egy köz- vagy vasárnapi istenitiszteletet
el nem mulasztott volna, mert azt elmulasztani, előtte
bűn lett volna. Meszsze volt lakásától a templom, de
azért télen, nyáron naponként kétszer ment palástosan
a templomba, vasárnap és ünnepnapokon pedig a reverenda és palást már harangozás előtt jóval rajta volt.
Mint tábori pap is megtette azt, ami rábízatott. A sza
badságharc idején családjával menekült Komáromba s
tábori pap lett, s a herkályi csatasíkon meszes ládákból
összetákolt emelvényen ezer meg ezer honvédnek mondott olyan beszédet, melyet az élő honvéd rnég ma is
emleget. A fegyver letételnél több tábori lelkész társaival
ő is fungált, zsandárt pedig, ki 1850-ben vassal ment
érte, hogy vason vigye a börtönbe — rendetlen magaviseletéért úgy megvasalta, mintha ő lett volna a zsandár. De kilenc év múlva, halála napján,'"*) elég ebből
ennyi.
Varga Lajos,
tanitó.

A D A K O Z A S O K .
Az országos prot. árvaházra: Kimiti László iványí
ref. leik. 2 frt. (ehhez járultak: Gajdon S. 20 kr., Farkas
Ján., Gál Ján., Gál Józs., Pál Józs., Nagy Ján., Varga
Ján., Csöme Ján., Nagy Zsófi, Szalai Zsuzsa, Máté Juli
és Keresztes 10—10 krral, a többivel a lelkész). — A
fóthi ref. egyház 5 frt. — Czékus István ev. superint.,
Sziklay Ede ügyvéd és közbirtokos ur részéről 10 frtot.
Szerk.
*) Bővebb necrologot kérünk.

Szerk.

**) E megható iiecrolog az nap küldetett be hozzánk.

Szerk.
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Azon t. előfizetőink, kiknek előíizetésök
lejárt, annak megújítására felkéretnek.

A szavazatok többségének hatalma egyházunkban.
A königsbergi egyetem egyik rendes jogtanára Zorn Filep, akinek neve az egyházjogi
tudományos irodalom mezején is dicséretesen ösmeretes, a Dove-féle egyházjogi folyóirat mult
évi egyik füzetében, a bajorországi evangelikus
egyház alkotmányának reformjáról értekezvén, a
fájdalom és bosszúság bizonyos nemével jegyzi
meg, hogy ^a bajor evangelikus köröket, az egyházalkotmány ügyeiben, roppant indifferentismus
borította e l ; az emberek megfoghatatlan lelki
nyugalommal mintegy homokba dugják fejőket s
nem akarják látni, hogy a mai viszonyok közt
mily nagy vészek fenyegetik a nem korrekt szervezetű egyházat és hogy azon külső alap, amelyen
eddig az evangelikus egyház állott, a rohamosan
haladó államfejlődés súlyos csapásai alatt miként
hull naponként romokba, annyira, hogy immár
itt az utolsó óra, melyben szétnézzünk, hogy hol
állhatunk még meg s meggyőződjünk a felől,
hogy az egyházalkotmány kérdésében, az egyházi
életnek külső és belső mozzanatai a leglényegesebb és
legszorosabb kölcsönös hatásban állanak egymással. *
Ouid rides r mutató nomine de te fabula
narratur! Valóban mindezt el lehet mondani rólunk magyar protestánsokról s különösen reformátusokról is. Egyházi és iskolai szabadságunk
mezején már roppant foglalásokat tett az állam;
tanítóinkat, tanárainkat, papjainkat, esperesteinket

m i n d é g

szol^áLl^a/tian-ki-

^jjgSg

s superintendenseinket a mi ínséges pénztárunk
fizeti úgy, ahogy, de nagy részben az állam parancsol már nekik, nemcsak úgy, a hogy, hanem
valósággal. A legközelebb életbe lépett büntető
törvénykönyv is ugyan mélyen bevágja körmeit
a lelkészi hivatal testébe, s állami közhivatalnoi kokká avat bennünket mint anyakönyvvezetőket,
de egyszersmind ugyancsak mutogatja a számunkra
is igen könnyen megnyílható börtönöket s más
efféléket. Egy szóval : ma-holnap odajuthatunk, hogy
a magyar protestáns egyház szerte néz és nem
leli h o n j á t a hazában; alig lesz oly nyugalmas és
szabad helyecskéje, ahol fejét lehajthassa.
Csekély meggyőződésem szerint, ily körülmények közt, nekünk is nagy szükségünk volna
valódi korrekt, egészséges, életrevaló
egyházalkotmányra. Csak ép, erőteljes, egységes és szabad
vérkeringésü szervezet bírhatja ki a munkának és
a sokféle vész elleni karcolásnak terheit.
No de hát nálunk is ott nyikorog már egy
idő óta az egyházszervezkedés kenetlen fakó szekere az országúton ; de rendkívül nehezen tud
haladni; mert nincs igazi részvét, nincs életkedv,
nincs figyelem és érdekeltség. Nálunk is rendkívüli indifferentismus, sőt itt-ott csaknem végső elfásultság és sötét kétségbeesés borította el a lelkeket. Csak akkor látszik, de csakis látszik ügyünk
szekerének némi előre zökkenése, midőn felharsan a
szózat: ? Szavazzunk ! és a magukat többségben érző
férfiak ^sötéten, csendesen ^ lépdelnek a szavazási
urna felé, miként hajdan a római gladiatorok a vívó
helyre. Morituri vos salutant! Igenis, mert aki
életét, hatalmát a szavazás fegyverével szerezte,
ugyanazon fegyver ölheti azt meg és pedig meg
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lehet nem sokára, sőt ha az a rideg szavazás
és szavazattöbbségi döntés vagy zsarnokság gyökeret ver s rendszerré lesz egyházszervezetünkben, az bizonynyal egyházunk halála közelgetésének egyik jelensége fogna lenni.
A többség ezen rideg uralma feltűnt már a
mult évi debreceni konventen s legközelebb
is a
ö
budapestiben, midőn 23 szavazattal elhatároztatott,
hogy a zsinat 1881. oktober 31-dikén megnyittassák. Távolról sem akarok sérteni sem egyeseket, sem pártokat vagy testületeket s azt hiszem,
hogy épen nem sértem meg ama 23 férfiút sem,
ha felteszem rólok, hogy ők ama bekövetkezhető
zsinaton is valóban többséggel akarnak birni s
azt hiszik és remélik, hogy mint ilyenek, az egész
egyházszervezetet, országos egyházi adózást, egyetemes közpénztárt, protestáns egyetemet és más
efféle nagyfontosságú dolgokat, szavazataik többségének hatalmával könnyedén és rövid úton
létre fognak hozni. H a csakugyan azt vélnék s
akarnák, kétségen kivül óriási tévedésben lélegzenének, a legveszélyesebb irányt követnék, szelet vetnének s vihart aratnának s szakadást
hoznának létre a reformált egyház kebelében minden bizonynyal. De én azt hiszem, hogy ők azt
nem fogják akarni, ha néhány csendes napot
szentelhetnek azon igazság
közelebbi megfontolá0 0
o
sára, hogy a mi reformált vallásunk és egyházunk
alapelvei szerint, a legtörvényesebb gyűléseken söt
épen országos zsinatokon is, a nagyobb
fontosságú
dolgokra nézve nincs a szavazatok többségének feltétlen döntő hatalma, s valóban több országos
egyházakban az egyes gyülekezetek elnyomása s
a zsinati többség zsarnoksága ellen határozott
törvényes intézkedések vannak téve.
Egyébiránt azon mérges gyümölcs, amelyet
az ujabb időkben a többség zsarnokságéinak neveznek, egyátalában nem a protestáns egyház saját
életfáján termett, hanem az államéletnek, még
pedig a megromlott államéletnek mezejéről csempésztetett által mihozzánk. Nekünk magyar protestánsoknak, a közelebbi időkben, ugy látszik, épen
abban áll egyik és pedig főnyomorúságunk, hogy
az államélet mezejéről sok ferde eszméket és intézményeket csempésztünk át egyházunk és iskoláink kebelébe. Ösmertem pl. egy igen fényes
gyülekezetet s egy nagy tekintélyű egyházkerületet, amelyeknek bizonyos iskolaügyi szabályza-

tokra volt szükségök; s mit műveltek ? Átírták
s újból kinyomatták a magyarországi közoktatásügyi miniszter rendeleteinek több pontját szórólszóra, betűről-betűre, a forrás legkisebb megnevezése nélkül! Sőt, köztünk legyen mondva, ösmertem
még zsinati előmunkálatokat is, amelyekben számos pont, szinte állami nyomtatványokból és másunnan volt szórói-szóra átültetgetve minden legkisebb idézési jel nélkül. Ah de ha már egyszer
csakugyan nincs kedvünk és időnk eredeti munkálatokkal előállani, hát nincsenek-e nekünk külföldön jeles, tekintélyes hitfeleink, akik kifejlett és
megpróbált egyházi és iskolai intézményekkel
b í r n a k ; miért nem ezektől veszünk által kellő
módosításokkal valamit inkább, mint az Isten tudja
miféle elvek és érdekek által vezérlett s általunk
különben is oly gyakran megtámadott és vádolt
hazai kormánytól és politikai többségtől ? ? Egyébiránt nemcsak az efféle szabályokat, hanem a különbféle pártviszályokat, a választási és tanácskozási mesterkedéseket, az érdek szövetségeknek
gyakorta minden közjót letapodó nyilt és alattomos működéseit és több efféléket, a ^szavazzunk*
hatalmas jelszavával együtt, mind a politikai élet
mezejéről vettük által, mélyen feledve, hogy az
Ur aligha mondott nagyobb nyomatékkal valamit
mint ezt: >;>az én országom nem e világból való,*
és hogy ennélfogva az evangyéliomi keresztyén
egyházi életet, a szellőként változó s gyakorta erkölcsileg is romlott politikai államélet rámájára
húzni, sohasem helyes, sőt mindenkor vészes dolog.
A többség zsarnokságéit azonban a politikai
szabadság őszinte barátai, az államélet mezejéről
is merőben számkivetendőnek tartják. Oly veszélyes bajnak nevezi ezt Mill Stuart, amelynek ellenében folyvást résen kell állani. „Nem elég —
úgymond — a tisztviselők zsarnoksága ellen védnünk magunkat, oltalmat kell keresnünk különösen
az uralkodó vélemény és érzület, azaz a társadalom
azon törekvése ellen is, melynélfogva nem ugyan
polgári büntetések segélyével, de más módokon,
saját nézeteit és szokásait igyekszik, mint magatartási szabályokat azokra erőszakolni, kik ellenkező véleményt vallanak és így minden ellentétes
egyéniség fejlődését elnyomni s ha lehet még
képződését is meggátolni iparkodik s minden jellemet az általa előírt minta szerint kényszerít alakulni.* Ezért mondá Channing is Északamerikáról

mint hazájáról, hogy y annak sorsa semmitől sem
függ oly nagy mértékben, mint azon eszmének
fejlődésétől vagy hanyatlásától, amely minden intézményeinknek alapjául szolgál, hogy t. i. minden egyes ember joga szent, s tisztelettel tartozunk minden emberi lény iránt.* Valóban ott,
ahol ezen eszme él és uralkodik, nem lehet félni
sem egyesek sem a néptömeg, sem a parlament sem a tisztviselők vagy mások zsarnokságától. Igenis, mert a zsarnokság nagyon sokféle
alakot ölthet s erőt vehet az a különben legszabadabb elvű párt kebelében is s pl. épen a szavazásokra ugy hajtatnak a szegény egyes párttagok, mint 1848 előtt a jobbágyok a robotra,
vagy mint a néger rabszolgák a kemény munkára.
Méltán jegyzi meg azt is Mill Stuart, hogy
a többség zsarnoksága különösen vészes akkor,
midőn a közhatóságok és tisztviselők annak szerzői
és fentartói. De hát a protestáns egyházi élet
mezején mily szomorú dolog lenne az, ha épen
a lelkészek, esperesek és szuperintendensek, akik
már hivataluknál fogva ünnepélyesen köteleztetnek
az evangyéliomi tudomány tisztaságának s az egyház békességének fentartására, lennének mesterei
egymás leszavazásának s az egyházkerületek mint
hatóságok is, egymás elnémitására törekednének.
Különben ha figyelembe vesszük, hogy a mi
külföldi református hitfeleink országos zsinatai mi
úton és módon szoktak nagyobb mérvű s maradandó alkotásokat létrehozni — le kell mondanunk azon reményről, hogy a mi kitűzött zsinatunk
az óhajtott célhoz, könnyen el fog jutni. Ha a skót
szabad ref. egyház egyetemes vagy országos gyűlése, oly rendeletet vagy törvényt akar megállapítani, amelynek érvénye egy évnél tovább fog
tartani, mindenek előtt közli azt a presbyteriumokkal, oly egyházmegyei gyűlésszerű hatóságokkal,
amelyekben az illető egyes gyülekezetek lelkészei
és presbyter képviselői rendszerint ott vannak. H a
az ily presbyteriumok többsége helybenhagyólag
nyilatkozik, akkor jő létre a törvény vagy rendelet.
Hasonló eljárás van az angol, skót és északamerikai presbyterianuosoknál is, csakhogy ez utóbbiak
még azt is különös nyomatékkal kifejezik, hogy
a presbyteriumoknak Írásban kell nyilatkozniok és
hogy legalább is többségök kívántatik meg a
döntéshez. A hollandus reformátusok országos
zsinata kétszer tartozik leküldeni a törvény és

rendeletterveket az egyházkerületi tanácsokhoz
s csak a kétszeri vizsgálat és véleményezés után
jöhet a végleges megállapítás. A francia reformátusok 1872— 3-dik évi országos zsinatának alkotmányterve szerint, az isteni tiszteletre, fegyelemre,
tanra s egyházszervezetre és kormányzatra vonatkozó minden legkisebb változtatás tervét, tartozik az
országos zsinat, jó előre a részletes zsinatok vizsgálata alá bocsátani. Helvéciából csak egy pár oly
kántont említek fel, amelyben a ref. egyház meglehetősen független az államtól. Bern kántoriban
minden egyes gyülekezetnek vető joga van a
zsinati végzésekkel vagy törvényekkel szemben,
azaz, ha tetszik visszavetheti azokat. Appenzel
kantonban ezelőtt pár évvel hozott létre a képviseleti zsinat egy uj egyházszervezetet s minden
egyes gyülekezetnek szabadságában állott elfogadni vagy visszavetni azt. A végelv tehát nemcsak abban áll, amit az említett Zorn Filep ezen
szavakban fejez ki: ^A gyülekezeteknek kétségtelen
jogok van tudni azt, hogy az egyházi hatóságok
mimódon fogják fel, és tárgyalják az alkotmány
kérdését,* hanem abban, hogy a vizsgálat és
végeldöntés joga, vagyis az egyházi hatalom teljessége magoknál a gyülekezeteknél van és az
voltaképen nem ruháztatik át a legtisztább képviseleti alapon álló zsinatra sem. Másik fődolog
1
az, hogy nem valami egyházi főtanács vagy konvent, nem is valami zsinati bizottság, hanem maga
a képviseleti zsinat az, amely a törvénytervet
készíti s az egyes gyülekezetekkel akár közvetj lenül akár a közben eső hatóságok utján közli s
tulajdonképen ez a valódi korrekt és jogos eljárás,
mert csak így ellenőrizhető az biztosan, hogy az
egyes gyülekezetek észrevételei részesültek-e a
tartozott figyelemben vagy nem.
Az idézett példákból láthatja a tisztelt olvasó,
hogy a külföldi reformátusoknál a zsinatok korlátlan hatalmáról s a többség zsarnokságairól szó
sem lehet. De hát nálunk magyar reformátusoknál volt-e valaha valaki, aki ez ügyben a valódi
szabadságnak szószólója lett volna. Volt igenis.
Ilyen volt pl. már a XVII-dik század közepén
Mártonfalvi György s különösen Megyesi Pál. Ez
utóbbi egyik egyházi beszédében épen a zsinatok
rendeltetését s jogkörét fejtegetvén, így szól a
többek közt : y Ez is a zsinatok rendességére tartozik, hogy azokban a jobb, nem a több rész vé79*

gezzen, mert mindenkor ez a nagyobb rész. Mozdulhatlan nagy oka vagyon ennek; mert nem
valami puszta voksolásra kell végzéseket tenni,
hanem minekutána értelmes agyaskodások által
a dolgot eléggé meghányták, vetették, akkor és
ugy kell osztán szentírás szerént végezni. Melyhez
képest nem nézhetni arra • mennyin hajlottak ez
vagy amaz értelemre, hanem micsoda okokkal, a
szent írásból vöttekkel-e ? kik hacsak ketten vannak is, sőt ha csak egy is, azt kell nagyobb
résznek t a r t a n i / . . . Ezt is kérdésbe teszi továbbá: „mint kelljen Ítélni az zsinatokban tött végzések felöl?
Az pápista atyafiak azt hiszik az ő
derék zsinataikról, hogy csak meg kell állani
azoknak értelmeken, azért hogy úgy végezték ;
valamint a biró törvényén az világi dolgokban
megállanak. Mi ezt igen tagadjuk ilyen okból;
mivel a zsinati végzések némi nemű tudakozódás
vagy felkeresés az Isten könyvéből, ugy hogy
csak annyit nyom a zsinatnak végzése, mennyit
annak oka. Melyhez képest szabad azt megvisgálni, ítélni az szent Írásból, mint cselekedtenek
az niceai zsinattal, sőt a mi nagyobb, az szent
Pál tanításával az beraeabeliek" stb. stb.
De bezárom már hosszú és unalmas közleményeimet; szabad legyen azonban végül még
egy kis észrevételt tenni, T ö b b helyütt úgy olvastam, hogy a konventi többség október 31-re,
a ,,reformátiő ünnepére" tűzte ki a zsinat megnyitását. De hát micsoda ünnep ez ? En részemről
semmit sem tudok arról, hogy a magyar reformált egyháznak ilyen ünnepe volna s határozottan
tagadom azt, hogy bármiféle konventnek vagy
zsinatnak jogában állana ünnepeket csempészni
be egyházunkba. Őszinte s mély tisztelet a Luther
nagy nevének s emlékezetének s elismerjük, hogy
a 95 thesis nyilvános kitűzése egyik előjele volt
a reformátiónak ; de elvégre mégis csak emberi
tény az, s ennélfogva minálunk vallásos ünneplés
tárgya nem lehet.
En részemről óhajtom a zsinatot, de csak
valódi alapos előkészületek után s őszinte testvéri
egyetértés között. A többség zsarnokságát, különösen egyházi téren, tűrhetetlen vésznek tartanám.
Debrecen, 1880. sept. 29.
Révész

Imre.

Az uj büntető-törvény és a vallásügy.
Az 1868. évi 53. t. c. a vallásügyekre és az
egyes hitfelekezetek egymásközti viszonyára nézve
több korszerű határozatot hozott, de gyakorlati
érvénye azért nem volt, mert a kivitelt a szabad
tetszésre bízván, a törvényszegőre semmiféle
büntetést nem szabott. E hiányt sok tekintetben
pótolja az uj büntető-törvény.
A templom-látogatást és a vasárnap-ünneplést
illetőleg, az 1868. évi 53. t. c. 19. §-a rendeli:
,Egyik vallásfelekezeteknek tagjai sem kötelezhetők arra, hogy más vallásfelekezetek egyházi
szertartásait és ünnepeit megtartsák, vagy, hogy
ezen napokon bárminemű munkától is tartózkodjanak. Vasárnapon azonban minden nyilvános és
nem elkerülhetiénül szükséges munka felfüggesztendő.
Úgyszintén bármely vallásfelekezetnek ünnepén a
templom közelében s egyházi menetek alkalmával
azon téreken és utcákon, melyeken az ily menet
keresztül vonul, mindaz mellőzendő, a mi az egyházi szertartást zavarhatná/
Mindaddig az tartotta magát ezen törvényhez,
a ki épen akarta, a nélkül, hogy a törvényszegő,
megfelelő büntető-törvény hiányában megbüntettetett volna. E hiányon segít az 1879. évi XL. t. c,
hol az 51—52. §-ban elrendeltetik: ^Ki vallásgyakorlaton kivűl az államilag elismert felekezet
vallásos tárgyát nyilvánosan ócsárolja és botrányt
okoz ezáltal, nyolc napi börtönre Ítéltetik el; és
a ki a vasárnap- és ünnep-szentelésre vonatkozó
törvénypontokat — 1868. 53. t. *c. 19. § —
meg nem tartja, 100 frtig terjedő pénzbüntetésre
ítélendő el. 1
Azok, kik vallásunk tárgyait és ünnepeit
nem csak hogy nem tartották tiszteletben, hanem
jó és rosz kedvökben kigúnyolták és a vallásos
épülésnek szánt időt mindenféle zajos mulatság,
kihágás és elhalasztható munka által megszentségteleníteni szokták, ezentúl valószínűleg óvatosabbak lesznek, mert szokfásos magaviseletök a
kiszabott büntetést okvetetlenül maga után fogja
vonni
Még súlyosabb a büntetés arra nézve, ki az
isteni tisztelet alatt gyalázó kifejezésekkel közbotrányt okoz és a vallásos szertartást erőszakkal
megakadályozza, az az 1878. évi 5. t. c. 190—
191. §§. értelmében 1—2. évig terjedhető fog-
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fogsággal és 300 frttal büntettetik az a lelkész,
ki oly gyermeket keresztel, vallásra tanít, confirA lelkész szertartásának végzése alatt senki mál vagy áttérésre bír, ki saját hitfelekezetéhez
által nem fog többé bántalmaztatni. Voltak esetek, nem tartozik. Nekünk is a keresztelés tekintetéhol a durvaság vagy részegség nem kímélték ben ezentúl óvatosaknak kell lennünk, nehogy
meg a sz. helyet sem és a sz. beszéd vagy az oly gyermeket, ki hitvallásunkhoz nem tartozik,
oltári szolgálat tartama alatt is szavukkal és megkereszteljünk és büntetésbe essünk. Hibák
magukviseletével a fungáló lelkészt sértették, a kikerülése céljából a minisztérium aug. 16-áról
község előtt botrányt okoztak. Az ilyenek ellen 22,065. sz. a. kelt rendeletében köteleztetnek 1)
szigorúan intézkedik az utóbb idézett törvény az anyakönyvvezetők, hogy a kereszteltek házas192. §-a: >> Vétséget követ el és így egy évig ságban vagy házasságon kivül történt születésök
terjedhető fogházzal és 500 frtig terjedhető pénz- felől tudomást szerezzenek magoknak és ha a
büntetéssel büntetendő, a ki az állam által elis- gyermek szülei ismeretlenek, eskettetésökrőli bimert vallás lelkészét, a midőn a vallás szertartását zonyítványt kérjenek ki. 2) a bábák kötelességévé
teljesíti, szóval, tettel vagy fenyegetéssel, nyilvá- tétetik, hogy minden kereszteléshez a keresztenosan megtámadja. Ha pedig a lelkészt vallási lendő kisded szüleinek esketési bizonyítványát
Ezen óvatosságO a keresztelések
szertartás teljesítése alkalmával testileg bántal- hozzák magukkal.
C5
mazza, bűntettet követ el és a mennyiben cse- körül annál inkább ajánlható, mert az 1879. évi
lekménye súlyosabb beszámítás alá nem esik, két XL. t. c. 60. §-a értelmében 1 havi börtönnel és
300 frtnyi pénzösszeggel büntetik azon anyaévig terjedhető börtönnel büntetendő. 1
A holtak sem fognak többé bántalmaztatni. könyvvezető, ki törvényes házasságból származó
Dacára az 1868. évi 53. t. c. 22. §. határozatának: gyermeket tövénytelennek vagy megfordítva vej,Temetőkben a különböző vallásfelekezetek tagjai zeti be az anyakönyvbe.
sággal és iooo forintig felmenő pénzbüntetéssel
büntetendő.

vegyesen és akadálytalanul temetkezhetnek 1 —
mégis oly botrányos esetek is fordulnak elől, hol
a szegény protestáns ember akadály nélkül nem
temettetett el, vagy megtagadták tőle a sírt a
kath. felebarát sírja szomszédságában, vagy ha
mégis talált ott nyughelyet, kiásatással fenyegette
a fanatizmus. Az ily bántalmazók 300 frttal büntetendők; — 1879, XL, 54. §.
A büntető-törvény a szabad vallásgyakorlatot
továbbá biztosítja az utóbb idézett t. c. 53. §-a
által, mely így határoz: ^a ki kiskorú egyént
18. évén alul az 1868. évi 53. t. c.*) ellenére
más hitfelekezetbe elfogad, két havi börtönnel és
300 frtig terjedő pénzösszeggel büntetendő. Ezen
§. reánk nézve nagy fontossággal bir. Tudjuk,
hogy a kath. lelkészek a fenálló törvény ellenére
minden gyermek keresztelésére jogosítva tartották
magokat. Ha mi fel is írtunk és sérelmeinket fel
is terjesztettük a kerületekhez vagy a ministeriumokhoz, sok esetben még választ sem kaptunk,
és ha igen, a dolgon nem lett segítve, mert a
törvényszegőre büntetés nem várt. Most két havi
*)

§• : A vegyes házasságokból származó gyermekek közül

a fiuk atyjoknak s a leányok anyjoknak vallását követik.

A házasságok
megkötése
körül elkövetett
o
o
gondatlanságok és vétségek szintén szigorúan
büntetnek meg az 1878. évi V. t. c. 252.,
253-> 2 56; 2 57. §§-ai szerint, melyek így hangzanak: „Azon lelkész, aki tudva, hogy a megköttetni szándékolt házasság kettős házasság, a feleket összeadja, 5 évig terjedhető börtönnel büntetendő. Azon lelkész, akit a kettős házasság
megköttetése körül gondatlanság terhel, vétség
miatt egy évig terjedhető fogsággal büntetendő.
Azon lelkész, a ki tudva, hogy olyan akadály
forog fenn, mely miatt a házasság felbontható,
vagy semmis, a feleket mégis összeadja, 3 évig
terjedhető fogsággal büntetendő. Azon lelkész,
akit olyan házasság megkötésénél, mely fennforgó akadály miatt felbontható vagy semmis,
gondatlanság terhel, vétséget követ el és 6 hónapig terjedhető fogsággal büntetendő. 1
Az anyakönyvi kivonatok kiállításánál is a
legnagyobb gondosság kívántatik meg, mert utóbb
az idézett t. c. 391. §-a kimondja: ^A ki hamis
közokiratot készít, vagy valódi közokiratot tartalmának megváltoztatása által meghamisít, ha ebből valami jogsérelem valakire háramlik vagy háramolhatik, akár külföldi, akár belföldi legyen az

okirat: a közokirat hamisításának bűntettét követi el és 5 évig terjedhető börtönnel büntetendő. c
Végre még megjegyzendő, hogy ezen büntető
törvény sept. hó elsejével életbe lépett.
Weber

Samu.
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140) A temesvári m. kir. állami főreáltanoda értesítője. Igazgató Tordai György. Értekezés : Néhány szó
a modern nyelvek tanításáról, Holtzmann Józseftől. Tanulók sz. 319, kik közül 158 r. kath., 104 zsidó stb. Az
intézet a lefolyt évben költözött át a Temesvár városa
által építtetett palotaszerű uj épületbe. A tanárok közül
irodalmi téren is működtek : Dr. Benedek Albert, Dorogi
Ignác, Holtzmann József és Dr. Szalkay Gyula. Hát
Áldor Imre neve mért nincs említve, aki pedig — tudtunkkal — szintén írt, még pedig nemcsak hírlapi cikkeket, hanem több önálló munkát is ?
141) A temesvári közép-kereskedelmi-, polgári és 1
kereskedelmi vasárnapi iskola értesítője. (Német nyelven.)
Igazgató Wiessner Ferenc. Értekezés (magyar nyelven.)
Az intézet rövid története és működési tere a magyar
nyelv érdekében, Farkas R. Jánostól. Tanulók sz. a polg.
iskolában 92, a középiskolában 51, a vasárn. iskolában
94, összesen 237 Az intézetet 1860-ban a morvaországi
születésű Wiessner alapította. A tantárgyak közül a magyar irodalom, a történelem, a földrajz és a természettan
magyar nyelven adatnak elő. Általában a magyar nyelv
tanítása körül ezen intézet nagy buzgalmat fejt ki.
142) A tordai állami polgári fiu- és leányiskola értesítője. Igazgató Pálfi Károly. Növendékek sz. 74, kik
közül 33 ref., 22 unitárius stb. A fiúiskolában a 3-dik,
a leányiskolában a 2-dik osztály megnyittatott. A fiúiskolában alkalmazott 9 tanitó közül 5 középtanodai tanári
képesítvénynyel bir.
143) A trencséni kir. kath. főgymnasium értesítője.
Igazgató Pfeiffer Antal. Értekezés : A latin nyelv kezelési
módja gymnasiumainkban, az igazgatótól. Tanulók sz.
298, az év végén 274, mely utóbbiak közül 133 zsidó, 1
131 r. kath. stb. Az i-ső osztály mellett, melybe 85-én
voltak beírva, párhuzamos osztály volt. A minisztérium
a szertárak és a tanári könyvtár gyarapitásara 500 frtnyi
rendkívüli előleget engedélyezett.
144) A trencséni állami felsőbb leányiskola értesítője. Igazgató Manyák Alajos. Értekezés : A nyelvek a
felsőbb leányiskolában, az igazgatótól. Növendékek sz.
a négy osztályú középiskolában 51, a hat osztályú elemi
iskolában 44, összesen 96. Az elemi iskola egyes osztályaiban a növendékek száma 4—11 közt váltakozik. A
középiskola 4-dik osztálya a lefolyt évben nyittatott meg.

Az érettnek nyilvánított 10 tanuló közül 6 a jogi, 4 az
orvosi pályára szándékozott lépni.
145) A trsztenai kir. kath. négy osztályú gymnasium évi értesitője. Ideiglenes igazgató Csáka Károiy.
Tanulók sz. 107 ; az év végén megmaradt 101 tanuló
közöl 68 r. kath., 32 zsidó, 1 ág. h. A tápintézet vagyona a 9 ezer frtot meghaladja.
146) Az ujvidélci kir. kath. magyar főgymnasium
tudósítványa. Igazgató Franki István. Értekezés : Plátó
méltatása, Zanbauer Ágostontól. Tanulók sz. 269. A tanárok közül irodalmi téren is működtek : Zanbauer Ágoston, Franki István, Horváth József, Dr. Buday József és
Gyulai László, mely utóbbitól számos illustrátió jelent
meg a hazai és külföldi képes lapokban.
147) Az újvidéki gör. kel. szerb főgymnasium értesítője. Szerb nyelven. Igazgató Pusibrk Vásza. Értekezés
Szavkovics Szvetozártól. Tanulók sz. 218. A magyar
nyelv 22 órán, a német nyelv 19 órán, míg a szerb
csak 18 órán taníttatik hetenkint a nyolc osztályban
együttvéve.
148) Az ungvári kir. kath. főgymnasium értesítője.
Igazgató Szieber Ede. Értekezések : Phoenicia és a phoeniciaiak gyarmatvilága, Schürger Ferenctől Meteorologiai észleletek az 1879. évről, Zékány Lajostól. Tanulók
sz. 540 ; az év végén megmaradt 484 tanuló közül 158
gör. kath., 155 zsidó, 136 r. kath. stb Négy párhuzamos osztály. A tanárok közül irodalmi téren is működtek : Schürger Ferenc és Homicskó Miklós; nyilv. felolvasásokat tartottak : Wilcsek János és Zoltsák János.
149) A kegyes tanitórendiek váci nagy gymnasiumának értesítője. Igazgató Rappensberger Kajetáu. Értekezés : A determinánsok elméletének és alkalmazásának
elemei, Ferency Józseftől. Tanulók sz. 206. Ezen intézet,
mely a 18-dik század elején alapíttatott, 1840-ben szűnt
meg főgymnasium lenni. Most mozgalom indult meg arra
nézve, hogy ^visszanyerje régi főgymnasiumi jellegét.

150) A vágujhelyi izraelita nyilv. alreáltanoda értesítője. Ideiglenes igazgató Dr. Máhler Miksa. Értekezés :
Miképen volna elérhető kerületünk és városunk magyarosodása ? az igazgatótól. (A hazafias, igazgató a magyarosodás céljából ajánlja egy magyar egyletnek alakítását ; ajánlja továbbá, hogy gyermekkertek, kisdedóvodák
és egy felsőbb leányiskola alapíttassanak ; végül sürgeti
a reáliskolának, mely jelenleg 3 osztályból áll, kiegészítését.) Tanulók sz. 82, kik közül 72 zsidó.
151) A varasdi kir. főgymnasium értesitője. Horvát
nyelven. Igazgató Pongracsics Ferenc. Értekezés: A
Dráva, Plitvitza és Bendja folyók halai, Jurinac Adolftól.
Tanulók sz. 3 1 4 ; az év végén megmaradt 295 tanuló
közül 224 horvátországi, 15 magyarországi stb.
152) A verseci polgári fiúiskola értesitője a községi
népiskolákról szóló függelékkel. Igazgató Buday József.
Növendékek sz. 131, a népiskolában 8 párhuzamos osztály. A polg. iskola nem felelvén meg a szülők érdekeinek, át fog alakíttatni nyolc osztályú gymnasiummá. E
! célból a város a minisztériumtól 5 ezer frtnyi évi segélyt

k é r t ; de ha ezen segélyt nem kapná is meg, még akkor
is megtörténik az intézet átalakítása.
153) A vinkovcei cs. kir. főgymnasium értesítője.
Horvát nyelven. Igazgató Marék Ferenc. Két értekezés;
az egyik Senz Istvántól. Tanulók sz. 225 ; az év végén
megmaradt 198 tanuló közül 140 horvat-szlavon határőrvidéki, 48 horvátországi, 9 magyarországi.
154) A zágrábi kir. főreáliskola értesítője. Horvát
nyelven. Igazgató : Torbar József. Értekezés : Az intézet
25 évi története. Tanulók sz. 201 ; az év végén megmaradt 160 tanuló közül 112 horvátországi, 7 magyarországi stb Az intézet 1854-ben nyilt meg. Könyvtára
a lefolyt évben egy magyar munkával is gyarapodott,
melynek címe az értesítő ékes magyarsága szerint: »Magitsziget Töténelme izta Oeri G. György tanar.®
155) A zalaegerszegi polgári fiú- és felső leányiskola
7-dik értesítője. Igazgató Udvardy Ignác. Növendékek
sz. a fiúiskolában 84, a leányiskolában 31. A fiúiskola 5-dik
osztályába egy növendék sem jelentkezett, sőt — a jelentés szerint — talán jövőre sem fog jelentkezni. E
szerint Zalaegerszegen a polg. fiúiskolának hat osztályúvá
való kiegészítése teljesen fölösleges.
156) A zilahi m. kir állami tanítóképezde 9-dik
értesítője. Igazgató Faluvégi Albert. Értekezés : Kedveltessük meg a régészetet a leendő néptanítókkal, Borbély
Sámueltől. (Ezen értekezésben szerző azon
figyelemre
méltó indítványt teszi, hogy a képezdékben régiséggyüjtemények állíttassanak fel.) Növendékek sz. a képezdében
52, kik közül 32 helv. h. ; a négy osztályú gyakorló
iskolában 49, kik közül 45 helv. h.
157) A zilahi államilag segélyezett községi polgári
fiúiskola 5-dik értesítvénye. Igazgató Kerekes Sándor.
Értekezés: Ismerettöredék a természettudományok köréből, Kováts Dénestől. Növendékek sz. 143, kik közül
100 helv. h.
158) A zombori állami főgymnasium 8-ik évi értesítvénye. Igazgató Radics György. Értekezés: Eposok
tervrajzai (az Ilias, Odyssea, Aeneis, Nibelungen tervrajzai), Dr. Margalits Edétől. Tanulók sz. 348 ; az év végén megmaradt 309 tanuló közül 173 r. kath., 76 gor.
kel., 53 zsidó stb.

Az iskolai év elején.
I
E lapok hasábjain nem rég jelent meg egy tiszteletre méltó férfiú tollából — iskola ügyünket érdeklő
értekezés; mely látszólag a kor szelleme ellen küzd, de
melynek megdönthetetlen s a tapasztalatból merített
gazsága, megérdemelné az általános felkarolást, meg —
ihogy a szakférfiak discussiója által tisztáztatván s ekkép
életrevalósága újból is bebizonyodván — tanügyünk emelésére életbe léptettessék.
Ez igazság nem más, mint kimondása annak, hogy
a törvény szabta oktatási idő — legalább most még
kiváltképen a falusi oskolákra, sok.

Igen, a mily kevés arra nézve, hogy az iskola ez
idő alatt a nép gyermekeiből állambölcseket, tudósokat,
papokat, neveljen : ép oly sok arra nézve, hogy a gyermek jól rosszul szerezze meg bizonyos összegét az általa alig értett ismereteknek, hogy aztán minél elébb a
feledékenység lomtárába vesse azokat.
A tananyagnak helyes megválasztása, jó beosztása, rövidebb idő alatt nagyobb eredményeket lenne
képes felmutatni !
Az elemi iskoláztatásnak nem lévén célja a magasabb kiképzésre való előkészítés, nem kell minden törekvésének oda irányulnia, hogy a tanulást megkedveltesse,
hogy bekalandozva a tudományok minden mezejét, a
növendékeket ez által mintegy »kapassa* — hogy a
további kutatásra ingert kapjanak. Az elemi iskola önmagának célja, egy befejezett kerek egész, mely az életnek végzett egyéneket kell hogy adjon. S bár természetesen ennyi sem érhető el kedv nélkül, melyet a tanítónak
az első leckétől kezdve ébren kell tartania : de a kedvet inkább a praxisra mint a tudományosság felé vélem terelendőnek. Vigyen a gyermek magával ismereteket, de olyanokat, melyeket értékesíthet az életben; s meg fogjuk
látni, hogy az olvasás-, kutatás utáni vágy lassan önmagaból fog csírázni. S ez lassabb bár, de biztosabb alapja
lesz közművelődésünknek, mint a mai lázas, rohamos
haladás, melyből valljuk meg, sok gyenge fej megcsömörlik. Mert gyenge növény a gyermek feje, mely a
sok öntözéstől elsínlik, sűrű nyesegetéstől elszárad —
hagyjunk meg inkább néhány tövist rajta.
Nagy nemzetek hogy nevelik a népet ? Angolországban a közép iskolában is dívik az u. n. half-time
rendszer. Az oktatásra szánt idő csak a napnak egyik
fele, másika a gyakorlati. A szorgalmi idő sem 8—10
hónap, hanem csak 6, a másik hat a kirándulások-, kísérletek-, munkának van szánva.
Ne vegyétek rosz néven a szülőnek, hogy gyermekét a munkához szoktatja !
Angolországban különösen a gyármunkás nem foglalkoztathatja gyermekét, az iskolára bízza hát szívesen
a nevelésnek ezt az á g á t ; nálunk a gyermek otthon
szülőjével tanul az élethez, törődni tanul — kiábrándulni.
Itt hiba legfeljebb abban eshetik, hogy a szüle
nem elég ügyes a gyermek kedélyéhez való munka
megválasztásában, s így itt is könnyen a másik véglethez hajtható a gyermek, hogy megcsömörlik a munkától,
s azt nem hogy áldásthozónak ismerné fel, de örökös
rabságnak, átoknak, melytől nem bír szabadulni; s ha
egyszer másszor meglazulnak a nehéz béklyók, olyankor
szilaj tombolással tör ki a sanyargatottnak vélt kedély.
Nem a tudásra ; — munkára, jellemre tanítsuk a
népet. Sokkal több hasznát veszi ennek, több gondot
is fordítsunk rá 1 Nézzetek a nagy nemzetekre : váljon a
tudomány emelte-e nagygyá Hellas, Róma s a Britt
szigetek népeit ; nem-e ügyességük — jellemük, munkájuk, szívósságuk azon erények, melyeknek keretében

meghonosult a százados kaktus — a tudomány
zékeny virága ? !

— ér-

Az országnak értelmes — s a mi alig hangoztatik :
jókedvű, — becsületes, kitartó munkásokra -— földmívesekre van szüksége; melyek nélkül — fájdalom — hazánkban vajmi nagyon szűkölködünk! Az értelmet fejlesztjük is; de történik-e ez irányban is, a gyakorlati
élet érdekében valami ? Ha történik is, annak értéke
nagyon kis töredékre reducálható.
Eddig még egy volt — ami a nép érdekének
kiválólag megfelelt, s amit az melegen őriz ma is, népiskoláink vallásos képzése. Félő, hogy ennek elhanyagolása által teljesen hidegen hagyjuk a kedélyt, üresen
az agyat. De ettől eltekintve, — leginkább felkaro
landónak vélem azon irányt, mely a gyermek hivatásszerű képzését célozza, iskolán belül vagy kivül -—- az
mit sem változtat. Mig tehát az iskola ezen kívánalomnak meg nem felel, addig az csak a nevelés egyik kiegészítő részének tekinthető, s mint ilyen nem igényelheti teljesen a gyermeket. Mindez azonban ki nem zárja
azt, hogy a gyermekek egy évvel tovább lennének kötelezendők az iskolázásra. S ez egy esztendő felette jól
esnék nekünk, lelkészeknek, kik annak jelentékeny részét
vehetnők igénybe a cofirmatióhoz való előkészítésre.
II.
A fent jelzett módon azonban nem kis zavarba
jövünk a tanítás másik factorával — a tanítóval. így is
sokalljuk már a 4 havi szabadság időt, hat még 6 hónap!
akkor a fizetésének felét ingyen k a p j a ! Azonban ha
közelebbről vizsgáljuk a dolgot, lassanként elvesz a panasz keserűsége, legalább nagyon megenyhül. Tény, hogy
azok, kikre a fizetés terhe esik — legkevésbbé sem fogjak hánytorgatni: a amit vesztene a szülő a tandíjon —
megnyerné azt többszörösen a gyermek alkalmazásán.
S így vagyunk a tanítóval is. Azt az időt, ami szorgalmi idejéből elmaradna, fordítaná önmívelésre, csekély
gazdaságának gondozására — s igy fizetésének biztosítására — esetleg némi házi ipar űzésére, ekkép jövedelmének szaporítására. Erre utalja őt — a korszellemtől
eltekintve — a szükség, mely családja szaporodtával
csak növekszik, és a jövőnek sötét képe.
Fiatal emberek, legalább kik mások példáján okulva
vagy intő szavára hallgatva komolyan fontolgatják
jövőjüket, nem késnek — ha rés nyilik: az alkalmat
megragadni, hogy a nem kecsegtető tanitói pályát
más biztosabbal cseréljék fel. A praeparandiákon panaszok merülnek fel e felett — s a ministerium praeservativ intézkedéseket tesz, melyek szerint a végzett tanítójelölt bizonyos éveknek a tanitói pályán való töltésére
köteleztetik. Tehát nem a jó kedv, hivatás, hanem a
kényszer fogja megtölteni a tanítónak szánt emelvényeket
is 1 nem szükség említenem, hogy ha kecsegtetőbb lenne
a magát tanitó pályára szánt jövője — az ily praeservativ
intézkedésekre szükségünk nem lenne.

Nagyon sokszor elmondatott e lapok hasábjain
a kegyes óhajtás — a tanítók fizetésének javítása — s
mind e napig, — bár nem lehet tagadni, hogy igen sok
történt e tekintetben, ez óhajtás nem teljesült.
Sok, még igen sok iskolai év fog elkezdődni és
lefolyni a végtelenség mindent elnyelő csendes tengerébe,
míg az igények és a száraz való mérlegrúdja egyensúlyba jövend ! Annyival inkább — mert azon mód is
— mely nem egészen uj — melyet általában tanügyünk
s ebből kifolyólag nemzeti közjólétünk emelésére ajánlani
bátor vagyok, szelíden Ítélve, kivihetetlen dolog, s hozzá
a hang — melyet ugyan sokszorosan harsogtat vissza
e lapok acél táblaja — gyenge 1 Mégis e körülmény
legkevésbbé sem tartóztat vissza kimondásában annak :
gálati

Apasszuk a hadsereget, mint
időben !

létszámban,

úgy szol-

Nem barátja az a kör művelődésnek, közjólétnek,
a ki a hadsereg és azt ezt feltartó költségek szaporítására gravital.
Az a tömérdek instructiv tőke, nem hogy garantirozná jólétünket, de sietteti bukásunkat — a tönkre
jutás örvényéhez sodorja a nemzetet. Carthagót —
Rómát, Napoleont a hadak emésztették fel, s semmisítették meg !
A legegyszerűbb falusi gazdálkodás módszere arra
tanít, hogy sokkal jövedelmezőbb a belterjes gazdaság
— mint a kifelé terjeszkedés. S nekünk mégis uj országok kellenek — idegen nemzeteket hódítunk ! Vajha
sepernénk magunk ajtaja előtt, s hódítanók meg azon
népeket, melyek hazánk kebelén idegeneknek érzik magukat, s melyek ennélfogva elvágyódnak tőlünk.
Ezt pedig csak cultura — de fegyver sohasem
fogja elérni! Ha azt a 150 milliót és újból 30 milliót,
mibe drága bosnyák testvéreink kerültek — s ha azt
a sok milliót, amibe még kerülni fognak — culturalis
célokra fordítanék: hol lennénk csak két év óta ? !
A tudomány emelte fel a fegyvert a sötétségből
mai tökélyére, s most ez viszonzásul — mi mostohán
bánik vele — túlterjeszkedik mint a kakuk madár annak
rovására 1
Csendesedjék meg kissé a kard csengése ! Szálljatok
le hősök a harc mezejéről a kenyér és munka mezejére
— és sok sebe fog anyátoknak begyógyulni. Mert vérzik
am annak szíve 1 Szűnjék meg hát a fegyver zörej :
hisz a békességnek védszárnyai alatt is nagygyá - mert
boldoggá lehet a nemzet 1
Farkas

Gejza,

ev. lelkész.

T A R C A .
Mire kell az uj énekes könyv szerkesztésénél
különösen vigyázni ?
— ajánlva Főt szt. N a g y Péter erdélyi ev. ref. püspök urnák,
központi énekügyi bizottság elnökének.

mint

a

—

Többször kifejeztem már sajnálkozásomat a felett,
mily kár volt jelenleg használatban levő énekes könyvünk
szerkesztésekor, hogy nem volt a bizottságban csak egy
zene-értő egyén is — e miatt történt meg a nagy hiba,
hogy némely örök becsli dallamok (miket e t. lapok
mult évi 22. számaban kimutattam) csaknem örökre
eltemettettek, a gyarló szöveg nem illvén be az uj énekes könyvbe ; míg más részről az alkalmi szöveg miatt
több olyan dallam vétetett át, a mit nem hogy énekelni,
de csak látni is mártyromság !
A másik nagy hibát is a zenészek hiánya okozta,
ez pedig az, hogy minden tekintet nélkül irtak a sz.
poéták szöveget bármely zsoltár vagy hymnus dallamára,
s így előállt a nagy hiba ; hogy igen kevés énekünkben
egyez össze dallam a szöveggel, vagyis
charakterizálja
a dallam a szöveget — s a hol ezt feltaláljuk is,
pusztán véletlenségnek, vagy az illető szerző egyikmásik dallam iránti előszeretetének tulajdonítható !
Nagy István és Pál András életében például sehol
se találtam rá, hogy akármelyik is csak kevéssé képzett
zenész is lett volna, mégis legtöbb énekeikben a szöveg
a választott dallammal teljesen öszhangzik. Nézzük például Pál András gyönyörű versét: (218. dicséret) » 0
isten mi is ha szállunk a porba* — mindenesetre talán
egy dallam se charakterizálná emez énekben foglalt s
leirt eszméket úgy és annyira, mint a 137. zsoltár búsbánatos dallama. Vagy nézzük Nagy István , 0 isten ki
a törődött szívet meg nem utállod* megható szép énekét, ezt is hasonlókép a 42. zsoltár magasztos dallama
charakterizálhatja csak legjobban.
Míg ellenben Horváth Ádámnál már — pedig alakilag Ő írt legcsinosabban — soha sem találjuk ezt a zeneiránti érzéket. Nézzük például a vastag dogmaticumokat
magaban foglaló s csaknem a patripassianimusig menő
9. dicséretet; Nagy-pénteki éneket, mely a keresztyén
ember lelkét kell hogy a Golgothára vezesse — a 39.
zsoltár komoly, ünnepélyes s épen e miatt nehézkes dallamán írni, valóságos absurditas !
Arra kell tehát sz. poétainknak mindenekelőtt vigyázni, hogy a szöveg charakterizálja a dallamot, melyen
írni akarnak, hogy például Nagy-pénteki éneket ne írjanak a 39. 43. zsoltárok dallamán; se Húsvétit a 36. 9142. 80. zsoltárokén ; Pünkösd dallamul hasonlókép nem
jó a 33. 77. zsoltárok melódiaja. Legyen elég ennyi
példa felhozása.
E végből kell, hogy a zenészek és sz. poéták között a legszorosabb összeköttetés és egyetértés létezzék.
Különösen vigyázni kell az egyméretü dallamoknál 1

Mielőtt ezt bővebben kifejteném, a zsoltárokról
kell egyet-mast elmondanom.
A Goudimél-féle zsoltardallamok dlassicitása legfókép abban áll, hogy azt az eszmét, szellemet, a mely
az illető zsoltár szövegében benfoglaltatik, a reá szabott
dallam teljes tökéletességgel kifejezi, charakterizálja • vagy
mint közbeszédben mondjuk : szöveg és dallam annyira
összepasszolnak, hogy egyik a másiktól szinte
elválaszthatlan.
Idézzünk példakat: a 78. zsoltár Izráel nagyszerű
történeti viszontagságait adja elő s írja le Jákobtól Dávidig, melyeken keresztül mindenkor meglátszik a választott népet majd aldó, majd verő — de mindenkor
gondosan és atyailag vezérlő isteni kéz! Az emberiség
történetében eme páratlanúl álló nagymérvű eseményekhez méltókép van alkalmazva a dallam, az a magasztos
maestoso dallam, melynek parjat csak egy Beethovennél egy Halevy-nél kereshetni!
Ennek nótajara megy a 90. zsoltár, ezt nem szükség charakterizalnom, legyen elég ha kimondom a fentebbi ítéletet még egyszer: szöveg és dallam ebben is
egymástól szinte elvalaszthatlanok !
A vallasos költészet legmagasb fokán álló 65. zsoltár fenszárnyaló dallama, szinte igen szerencsésen van
alkalmazva a 72. re stb.
' f
Goudimél'nagy szellem volt, teljesen at tudta érteni, érezni és felfogni Béza és Marót lelkületét, melyet
— hogy úgy mondjam — bele raktak ők Dávid fenlengő költészetébe !
A mi áldott emlékű sz. poétáink nem vették észre
— de nem is csuda, mert zeneileg nem voltak képzettek — ezt a Béza-Marot-Goudimél szellem nagyszerű
találkozását, és írtak Húsvéti éneket péld. a 36. zsoltár
dallamán ; holott sokkal alkalomszerűbb lett volna a
47. zsoltár dallamán írni, melyben a dallam maga , örvendezik nagy felszóval, tapsol szép hangossággal, hol
a zengő verseket mintegy trombitaszók kisérik* s tökéletesen kifejezik azt az örömöt, mely a buzgó keresztyén
lelket athatja az Eletfejedelmének dicsőséges ünnepén !
Igy állván a dolog a zsoltárok szóvege és dallamánal, különösen vigyázni kell sz. poétáinknak a fentebb
jelzett, egyméretü
dallamokra.
Nézzünk ezekre is példakat, mert ha valahol —
így a zenében áll az exempla docent —- mondás.
A 80. 94. és 105. zsoltárok egyméretüek, s a mi
énekes könyvünk tudós szerkesztői naivul oda tették, hogy
a 24. dicséretet mind a három zsoltár dallaman énekelhetni Holott — mint rögtön kimuiatjuk — egyik dallam
sem charakterizálja
a 24. dicséretet.
A 80. zsoltár könyörög Izrael jó pásztorához, hogy
lássa meg a nép lelki-testi nyomorúságát, teljes hittel,
istenbe való bizodalommal levén, hogy ha az Ur megvilágosítja az ő szinét a népen, megtartatik az. Ezt a
könyörgést, ezt a jó pásztorba vetett rendületlen bizodalmat meghatóan fejezi ki a moll hangnemben keresztül
vitt dallam.''

A 94. zsoltár könyörgés a kegyetlenek ellen, ezt
fejezi ki a nehézkes szokatlan menetű, s épen ezért —
nézetem szerint — nem gyülekezeti énekül való — dallam.
A 105. zsoltár hálaadása az isten népének, hogy
az Úr megőrizte őtet s kézen vezeté annyi sok veszedelmen keresztül, s neki adá az igéret földét, beteljesíté
igéretét, melyet az első törzsök-atyának Ábráhámnak
tett. Ezt fejezi ki a dúr hangnemben keresztül vitt örvendező dallam.
Im, a három zsoltárnak egészen különböző, egymástól teljesen elütő tartalma ! s ehez mindeniknél a
neki megfelelő s a tartalmat teljesen charakterizdló
—
dallam. Már most hogy lehet ezekre a 24. dicséretet
ráerőltetni ?
Itt van továbbá a 99. dicséret. Ezt rászabták a
75. és 135. zsoltárok dallamára, melyek szintén egy méretűek, holott pedig ez a dicséret, épen tárgyánál fogva
merőben elüt attól, amit nevezett két zsoltár dallama
kifejez. Az úr Jézus kínszenvedéséről szól, — tessék már
most e gyászos, megrendítő eseményről azon a dallamon
énekelni, melyen énekel Goudimél örvendetes hálaadást,
magasztalást, dicséretmondást, — vagy mi énekeljük
eme húsvéti éneket : „Örvendezzetek egek, ti is földi
seregek.
A 75. Zsoltár dallama komoly bár és ünnepélyes,
de korántsem kifejezése annak a zokogó fájdalomnak, a
melyben irta az „éneklésben tanitó mester* a nagy
emlékű Losonci István. „Jer lássuk az úr keresztjét* a
42. zsoltár panaszos, fajdalmas, — és e panaszos fájdalomban Istenhez óhajtozó dallamán. Alkalmasint a minő
ktmény dogma ez énekben foglaltatik, applikalták rá
bölcsen ezt a kemény hangnemben kivitt két dallamot.
Hogy a szöveg és dallam együttes kifejezésére
semmit nem tekintettek énekes könyvünk szerkesztői, leginkább megmutatja — az eddig felhozott példákon túl
— a 108. dicséret. Ezt énekelhetni a 38. és 61. zsolt.
dallamán.
H o g y a 38. dallamán — és csak épen ezen —
énekelhető, az igaz. Az a keserű lelki állapot, midőn az
ember kénytelen letépni magáról minden érdemet, s
egyedül az isten irgalmához, az egyedüli kőfalhoz támaszkodni, igen szépen kifejezhető nevezett zsoltárnak a
haragvó Jehova búsult gerjedezése miatt remegő, lágy,
olvadékony dallamán; de már a 61. zsoltárt, — mely
egészen más zenei kifejezés — épen nem használható itt.
De legyen szabad egy pár példát a világi zene
darabok közül is felhozni arra különösen, hogy a zené.
nek a szöveggel teljesen egyöntetűnek kell lenni, legyen
bár az a szöveg olyan, hogy semmit, épen semmit, vagy
talán épen csak semmit mondó.
Wagner Richárd „Fliegende Hollánder'-jében a
tengeren bujdokló hajó találkozik a kísértetes hajóval,
melytől a tengerészek rettegnek, mert annak meglátása
•— a babona szerint — nagy veszedelmet jelent a hajó
népére. A tengerészek meglátják egész közelben a kísértetes hajót, tudják, hogy az, — de mégis a természeti

ösztön, az irtózat kiáltozásra indítja őket, hogy megkérdezzék : ki van azon a hajón ? a kísértetes hajón nincs
senki, nem is lehet senki, nem is felelhet senki; ámde
feleletnek mégis kell lenni; megadja a lángelmü szerző
a két fagottonak egy chromatikus együttes lefutamlásában. Nem azért mondom, hogy életelemem a zene, de
én azt tartom, hogy egy ilyen zenei kifejezés felér akár
egy Rembrandt legmesteribb ecsetvonásaval !
Minthogy énekes könyvünkben — mint fentebb
látók — nagy könnyelműséggel alkalmaztatnak némely
dallamok a nekik épen meg nem felelő szövegre ; lássunk egy példát ennek tökéletesen helytelen voltára —
örök, szép népdalainkból. Engedelmet kérek, hogy ezeket ide keverem, de mindenkor azt tartom, hogy : „castis sunt omnia casta, * — azontúl eddigi vizsgálódásaimban már nem csak eljutottam oda, de meg is győződtem
róla, hogy régibb ref. egyházi dallamaink s némely
régibb népdalaink között oly nagyon közeli rokonság
van, miszerint kimerem mondani, hogy egyiknek a másikból kellett származni. Eszlelhető ez más nemzeteknél is,
— ha szabad volt egy Goudimélnek egy francia vadászdalból a 42. zsoltárt megcomponalni, — egy Lisztnek az
Erzsébet oratoriumhoz a „Nem ettem még ma egyebet,
fekete retket kenyeret* szövegű népdalt themaul felhasználni ; miért ne lett volna szabad egy magyar embernek
a régi énekes könyvben 184 sz. a. álló „Jer mindnyájan
örüljünk* kezdetű karácsoni énekhez a „Veres csákós
süvegem* gyöngy népdalt hasznalni, vagy épen az énekből a népdalt kiformálni ?! Csakhogy azutan ne erőtessék
sem az énekeket, sem a népdalokat — egyméretü ugyan,
de a szöveget épen nem charakterizdló dallamokra !
Nekem például életemben sohsem tetszett az a „Biró
uram, bátyám uram* hires nóta, s botránkozásomat igen
sokszor kifejeztem itt-ott felette, a mi sokaknak nem
tetszett. A szöveg is szép, a népköltészet egyik ék-köve,
— a dallam is kiváló, mondhatnam gyöngy ; de ez a két
valami annyira nem illik össze, annyira nem charakterizálja egymást, hogy merőben ellent mondanak egymásnak.
A rózsájához siető szerelmes gyerek — ki bizonyosan korhelykedett addig, míg fakóját kárban érték,
nem olyan felkiáltó s mintegy megrettent hangon kéri ki
fakóját Biró uramtól, habár az neki bátyja ura is, —
s nem olyan mély fajdalmat kifejezőleg beszéli le sorát,
— s nem olyan elhaló nyögéssel, melyet a zenei szabályok szerént vezér szólamul (Directorium — Stimm) adni
nem is szabad (alányomott hatod): míg nem egyszer
nem régiben a dallam szerzőjével találkozám s nem tetszésemet előtte is kifejezvén, ő megmondá nekem, hogy
az a dallam nem a „Biró uram* nótára készült ám,
csak a közhasználatban ferdíttetett reá, hanem készült
az 1848/9-iki szabadság háború egyik örökbecsű termékére, Gyulai Pálnak a csaknem balladai magasságig
emelkedő ,,Hadnagy uram, hadnagy uram" című versére,
— erre, amelyben ki van fejezve a harcmezőn küzdő
körök lángoló szabadság szeretete, halálmegvetése, melynek néhány sorából kilátszik, hogy a tiszt a közlegényt

— és viszont — testvéreül tekinté, kivel egy szalmán vagy
a földön hál, egy köpönyeggel takaródzik egy bográcsból eszik, egy kulacsból iszik, — hogy a parancsnoklónak még halálhörgése közben se jön ki egyébb a
száján mint ez, h o g y : előre!
Itt aztán megértém a rettenve felkiáltó hangot
„hadnagy uram hadnagy uram!® megértém a mély fájdalmat eltakarni akaró szót: „mi bajod van édes fiam?*
megértém a zenei szabályok ellenére a vezérszólamban
levő alányomott hatod miért használását. Mit adjon a
zeneköltő mást szájába egy vérében fetrengő haldokló
vitéznek, kinek talán már csak másod percei vannak
hátra, mint egy mély hörgő hangot, habár az zenészeti
absurdum is. Nulla regula sine exceptione. Jól van, —
nagyon jól van !
De talán túl a rendén is citálom már a példákatRöviden tehát csak azt volnék mondandó, vigyázzanak
nagyon sz. poétáink a szöveg és dallam egyöntetűségére,
azaz, hogy egyik a másiknak teljes és tökéletes kifejezése
legyen, egyik a másikat charákterizálja.
Szász Károly,
például néhány hozzám küldött énekével gyönyörűen
eltalálta a kellő összefüggést; reggeli dicséretet irt a
66., Isten jóságáról a 33., a megváltásról a 25., a lelki
tisztaságról a 66. zsoltár dallamán. Ezt tartsuk szem
előtt s a szerkesztendő uj énekes könyv bátran helyet
kérhet magának az európai mívelt prot. nemzetek ily
nemű gyűjteményei között!
Kálmán
Farkas.

ritkán erényt, igazságot, becsületet és lelki nyugalmat.
A mai világnak embere mindig éhes, mindig eszik, s
épen ezért üres, sivár a lelke. Ha valaha, most itt az
ideje, hogy a hamis istenek bálványaitól az igaz Istennek imádására vezéreljen a jézusi üde, szelid, de komoly
vallás; itt az ideje, hogy a töld szennyes porából a
vallás testvérének, a költészetnek regióiba emelkedjék a
lélek. Az igazi költők karjára dőlve, édesen üdülsz s
szived nemesedik.
S Aranynál valódi költészettel igaz, tiszta vallás-erkölcsi tartalom ölelkezik. Toldi Lőrincné nem hű
ideálja-e a gyermekében s gyermekének élő jó édesanyának s viszont Toldi Miklós a szerető jó gyermeknek ?
Im, egyik mesteri festése :
„Nincs időm továbbra, hogy maradjak itten,
Kegyelmedet pedig áldja meg az Isten;
Áldja meg az Isten ezen a világon.
Még a másikon is, szívemből kívánom.*
^Áldjon meg ! áldjon meg !* . . . anyja eddig
mondta,
Hogy, ki áldjon ? vagy kit ? azt csak úgy gondolta ;
Tudta, hogy az, aki a szivet vizsgálja,
Minden kívánságát benne megtalálja,
Hát mikor melléről elszakadt a gyermek,
Kínját elbeszélni nyelve nincs embernek :
Lelke volt talan a lánc közöttük, aki
Nem kikapcsolódott: tövestül szakadt ki.
VI. ének 17, 18, versszak.

K Ö N Y V I S M E R T E T É S .
Toldi. Költői elbeszélés. Irta Arany János. Iskolák számára nyelvi jegyzetekkel ellátta Lehr Albert
tanár.
Budapest. Franklin-Társulat.
1880. Ara 70 kr.
Jelen könyv (szöveg és jegyzetek együtt) — a középiskolák számára írva — nagy ürt van hivatva betölteni. Irodalmunkban a legelső s egyetlenegy ilynemű
becses dolgozat rég várt, nélkülözhetlen mű. Sokszoros
lesz a haszon, melyet Toldi, e világirodalmi remekmű
nyújt a fejlő gyermeki léleknek is, oly kitűnő, avatott
útbaigazítással s jegyzetekkel, mint a milyenekkel azt
Lehr ur kiséri, ki nagy költőnknek művébe mind kritikai s aesthetikai, mind tárgyi és nyelvi szempontból
oly mélyen behatol, mint kívüle csak kevesen.
Nem lehet célom, hogy a szakavatott magyarázó
művét ennek minden érdeme szerint méltányoljam ; de
kedves kötelességemnek tartom, hogy az illető tanár
uraknak s a t. olvasó közönségnek méltó figyelmét e
műre én is a legmelegebben felhívjam.
Minden egyebet mellőzve; csak egyetlenegy — a
valláserkölcsi szempont is bőven elég arra, hogy Arany
Toldija mindennapi szellemi kenyere legyen a tanulónak.
A mindennapi kenyér — nem az idvezítő, hanem a
mai világ prózai kenyere után úgyis mohó, lázas sietséggel fut a mostani nemzedék, feláldozva annak nem

Nem a vallás-erkölcsi tartalomra vall-e Toldi Miklósnak egész lelkülete s minden szava. Lásd a bujdosásban türelmét, r e m é n y é t :
De hiszem az Istent, az árvát sem hagyja,
Mert azért az árvák gondviselő a t y j a ;
Tán veszett nevemet is lemossa vérem,
Mit fejemre költe drága jó testvérem.
IV. ének 15 verssz.

Nézd alázatosságát :
Miklós pedig m o n d a : „nem megjövendöltem;
H o g y előbb vagy utóbb bajnok lesz belőlem ?
De nem köszönöm azt magam erejének :
Köszönöm az Isten gazdag kegyelmének.*
XII. é. 18. v.

Halld hitét:
„Azért szépen kérem, édes anyamasszony,
Soha se aggódjék, soha se sirasson ;
Aki meg sem halt még, minek azt siratni,
Mikor a halott sem fog halott maradni, . . . . ? *
VI. é. 16. v.

Miklós fontoskodó, irigy, ravasz bátyja
irányában is milyen nemesen viseli magát.
80*

György

Jaj ne vess boszúdnak véres martalékot.
Tudd meg : a legyilkolt atyafinak vére
Bosszúért kiált fel az egek egére.
Tudd m e g : ha megölnéd tennen testvéredet,
Akkor meggyilkolnád örök életedet;
Ne félj, fenn az Isten; ő majd igazat lát,
Bizd rá a büntető boszuállás dolgát.
V. é. 15. v.

Vagy pedig :
Mar most Toldi Györgygyei lakhelyet cserélünk,
O Nagyfaluba megy, mi pedig itt élünk :
Valaha tán ő is hozzám édesedik;
Ha nem, irigykedjék, míg el nem temetik,
XII

é. 18. v.

Mily szépen festi a költő a vén szolgának, Bencének hűségét, ki Miklóst kíséri:
Nem is egyébiránt indított el engem
Fölkeresni téged, Miklós, édes lelkem,
Hanem hogy legyek hű ápoló cseléded,
Gondoskodjam róla, mikor mi szükséged.
Akármerre jársz, kelsz, ott legyek sarkadnál,
Legyek segítségül, ha bajba akadnál
*
X. é. 7 v.

Szóval mint kedves Tompánk, úgy művész Aranyunk költészetének is a vallásosság egyik ismertető
jele. Mily nemesitőleg hat az ilyen költészet a kedélyvilágra ! Ha egyébért nem is, e valláserkölcsi eszmék-,
elvek-, érzelmek- és tettekért méltó és szükséges, hogy
Arany Toldija minden középiskolában taníttassék. S
hogy sikerrel taníttathassák, ím Lehr úrnak nyelvi jegyzetei. E mű egyik ismertetője a Pesti Naplóban helyesen jegyzi meg, hogy épen a nyelvi sajátságokkal gyűlt
meg a baja tanárnak és tanulónak, ezek alkották a
zátonyt, melyen az olvasás gyakran megfeneklett. Végre
megjött í— úgymond — az alkalmas Toldi-kiadás s épen
annak kezéből, a kiről mindenki tudja, hogy a magyar
nyelvnek és Aranynak egyik avatott ismerője. A munka
öregje most — folytatja — íme, el van végezve, s az
érdemes magyarázó egy bővebb kiadást is ígér, a tanitó és tudós közönség számára, mely még ez év folytan megjelenik. Valóban kívánatos, hogy Arany Toldiját azon iskolákba is befogadják, a hol eddig még nem
olvasták s hogy a tanterv rendelkezései, legalabb ebben
a részben ne leg_\ eqjek csak irott malaszt.
Legyen sz^ *.d most már a nyelvi jegyzetekből
egy párt csak találomra kiszakítanom.

lerántja = lehúzza a baromfi lábáról a bőrét s leszedi
a körmeit. — Bundáját lerántja még pedig irhástul =
gyapját bőröstül. Irha tulajdonkép .== kikészített b ő r ;
általában bőrt is jelent. P. : „Félti az irháját* = gyáva.
Viszi az irhát* = szalad. —• A vékony pénzű nyálat szalonnázza = , spékeli. Vékonypénzü = sovány, száraz,
szikár. — Ösztövér csontváza (lásd I. E. 2.) (Ösztövér =
sovány.) A malacot láng felett hintálja. Nem ,nyárson
forgatja*, hanem „pörköli*, hogy könnyebben levakarhassa szőrét. — Kés fokával 1= hátával. jA kés részei:
nyele és pengéje (pilingája); a penge lapja, éle, hegye,
foka, töve. „Tű foka* = likja. — Csobo$yó
mezei fa
ivóedény, mintha egy kisebb dézsának sjeáját befenekelnék s a dongáján fúrnának aknát. Lábafis szokott lenni,
mint a kulacsnak. — Kecsketömlő = kecske bőréből készített tömlő, azaz zsák, melyben vizeí, bort szoktak
tartani a régiek (a keletiek ma is.) — Kenyeret hoz ama
bükkfa tekenőben. Faluhelyeken a kisüti kenyereket sii.tőteknőben a kamarába vagy pince sípjába teszik hűlni;
ott is tartjak. Tekenő (teknő) = faderékből vajt hoszszukás edény. Van dagasztó, mosó, fürosztő stb. teknő.
Jegyzetek a IV. énekhez.
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Más pennával írnak (népies szólás) = nem ugy van
most, mint azelőtt volt. Ki tudja mikor leszek bele jóvá ?
= Ki tudja mikor tehetem ezt jóvá, mikorra tisztulhatok ki ? Bele = miatta, iránta, tőle. — Hiszem az Istent, az árvát sem hagyja = erősen hiszem, szentül meg
vagyok győződve. V. ö. VI. é. 14. : Hiszem a teremtöt,
még addig nem öl meg.*
„Hej édes szülőimék,
Gazdagodjam meg csak !
Akkor hiszem Istenem,
Nem panaszolkodnak.* (Petőfi.)
Nem hagyja
védelmezi, oltalmazza, pártját fogja.
— Tán veszett nevemet is lemossa vérem, mit fejemre kö'te
drága jó testvérem
talán a becsületemet, a jó híremet
is, amelytől megfosztott a bátyám, visszaszerezhetem,
habár vérem ontásával. Az egésznek az alapja ez a
közmondás: rA mely ebet el akarnak
veszteni, veszett
nevét költik.* = (rá fogják, hogy veszett.) Alkalmazva
= a kinek ártani akarnak, akit meg akarnak rontani,
előbb rossznak híresztelik, azaz okot keresnek a megrontására. I g y György is rossz hírét költötte Miklósnak,
sőt gyilkosságba sodorta, hogy elveszthesse. Fejemre =
reám. V. ö. : Földed bort és búzát s aranyat ád,
Mégis szegény iejed szükséget lát.* (Vörösmarti)
szükséget látsz (te.)

/

Jegyzetek a II. énekhez.

Jegyzetek az V. énekhez.

Egy cseléd vizet tesz félakós bögrében. T. i. a tűzhöz.
Bögre
kisebbszerii fazék, csupor. Itt ^félakós"-. —Nem
fér a bőrében
bögrében, ki akar futni. —- Boc,

7;
Mintha ördög volna belé bújva, egyet hengeredik s
talpra ugrik újra. Aki oly dolgot' visz véghez, ami e l látszik, ami nem igen telhetik magatói, arról azt

szokták mondani „ördög bujt b e l e / »ördög van v e l e /
„ördöge v a n / „ördöggel cimborál* stb. Itt is, ami erőt,
szívósságot mutat a farkas, mintha nem telnék magától,
hanem az ördög segítené. V. ö. :

B E L F Ö L D .
Egyházlátogatás

„Rege szállott, régi, néminemű Tarról,
Ki polcolt megjárta ; ének vala arról;
Neve Lőrinc szintén, most e csudát, látván:
Ez az ! ez az ! — mondák — belebujt a sátáné
(T. Sz. II. é.)

Elordítja
magát keserves haraggal
- egyet ordít
(I. II. É. 13: „elsikoltja magát.*) Keserves haraggal
fajdal ma.s haraggal. V. ö :
„Egy-egy darab fül, hús, ha marad szájokban
A g y árkod va rágták kínos haragjokban*.
(IX. É. 5.)

Négyen uj csatára köszörült fogakkal — friss erővel s dühhel. „Köszörüli reá a fogát*
bosszút forral
ellene (1. 12. : „feni agyarát*.) — Körmeit Miklósnak a
vállába mártja = üti, vágja (1. II. E 5.) — Pusztítsa
el Isten a kegyetlen férgét 1 N e m : a „maga* férgét.
Felkiáltó mondatokban gyakori a birtokos ragnak alkalmazása. V. ö. :
„Átkozott csizmája ! beh rövid a szára,
Hej minden órában elmerül a sárba.' * (Népdal.)
„Istentelen legye ! ingerkedik velem.* (Petőfi.)
Jegyzetek a V I I I . énekhez.
8.
Vagy erőt vesz rajta, vagy keze miatt hal. Keze
miatt
keze által. „Miatt* ily jelentésben régies. V. ö. :
„Zrini keze miatt volt ennek halála.* (Zrínyi.) Ha győz,
úgy derék fi = derék ember, ember a talpán V. ö. ;
Derék fi vagy, csakhogy pénzed nincs.* (Kisf. Károly). —
Ügy nem németes. V. Ö. :
» Ugy ég a tűz, ha lobog,
Úgy élek én, ha lopok.* (Népdal.)
A jó szívű bátya. Gúny. — Mért hogy öcsémnek
n\ár ez is későn jön. Mért hogy
mért. Tulajdonkép :
„mért van az, hogy stb.* V. ö. :
„Uj hadra szállni mérthogy nem sietnek ?* (Tassoból.)
Bujdosóvá lett az egész földön. V. ö. :
„Bujdosom a kerek földön,
Szomorúság jártom, költöm.* (Tompa)
~ -
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S így megy ez versszakról-versszakra végig. Üdvözöljük szerzőt e téren ; mert olyan mezőt mivel, melynek dús szellemi aratása lesz. Ezen erős meggyőződésemben kívántam jelezni műve megjelenését, kérve az
illető tanár urakat, hogy iskolájukba e gyönyörködtető
s szívnemesítő könyvet bevinni siessenek.
Sántha

Károly.

Pestmegye felső részében.

Aszód mezőváros szept. 11-én este felé ünnepi színt
öltött: diadalkapuk emelkedtek, zászlók lobogtak, a
nép gyülekezett. Ot órakor dobpergés hívta egybe az
algymnasium ifjúságát, hogy sorfalat képezzen Procopius
Zsigmond, takarékpénztári igazgató háza előtt, hová az
esperesség szeretve tisztelt felügyelője : Fóldváry Mihály
alispán úr volt beszállandó. Az indóháznál diszes küldöttség élén Moravcsik Mihály helyb. lelkész iídvözlé a
kedves vendéget, ki számos díszes fogat által kisértetve
szállására megérkezett. Ezután egy kis szünet állt be, de
már 7 órakor egész Aszód újra talpon volt és sietett ki az indóházhoz, hogy a Margócsy József főesperes s számos lelkész kísérete mellett érkező superintendenst dr. Szeberényi Gusztáv, kir. tanácsos urat
fogadja. A fő üdvözlő beszédet Földváry Mihály, alispán
s felügyelő tartá, s ezután br. Podmaniczky
Levente,
mint helyi felügyelő melegen iídvözlé a főpásztort. Es
most megindult a díszmenet, harangzúgás és mozsárdörgés közepett, a kivilágított városba ; elől mentek az
önkénytes tűzoltó-egylet tagjai szövétnekekkel, utanok a
polgárság színes lámpásokkal. A paplak udvarán, az
esperességi aljegyző és az aszódi körlelkész társaságában
egyházi tanácsától körülvéve, az egyház fáradhatlan lelkésze : Moravcsik Mihály lelkes beszéddel fogadá a püspököt, ki meghatottan köszönte meg a felekezeti különbség nélkül készített, mondhatni nagyszerű fogadtatást.
Rövid pihenés eltelte után, a látogatási jegyzőkönyvet
kellett volna felolvasni, de ez, az itteni lelkészi működés
nagy mezejénél fogva oly terjedelmes volt, hogy annak
felolvasása az előre haladt idő miatt — lévén már ekkor 9 óra — lehetetlenné válván, a jegyző bízatott meg,
hogy azt, minthogy a superintendenssel előre közöltetett
— a templomban csak per apices olvassa fel. Ezután
következett a felügyelő : B. Podmaniczky
Levente álta
a paplakon rendeztett fényes vacsora.
Másnap reggel az Isten házába m e n t ü n k , hol
Moravcsik Mihály lelkész, apostoli lelkesedéssel először
tót, azután utána épületes magyar beszédet mondott.
Az oltárnál kenetteljes szónoklatot tartott a kánonszerű látogatást végző püspök ur, áldván az isteni gondviselést, hogy ezen hegyen épült régi Sionnak a dicső
B. Podmaniczky család tagjaiban századokon át küldött
és tart fenn hőkeblű pártfogókat. A jegyzőkönyv olvasásánál kitűnt, hogy ezen egyháznál 12 év óta, mióta
Moravcsik itt a lelkész, 13 ezer frtnál több lett befektetve és beépítve és pedig önkéntes adományokból s
gyűjtésből. A díszes templom, a kényelmes paplak, a
rendes iskolaház, az emeletes gymnasiumi épület, az
alumneumi s magtári épület, a kisajátított helyiségek, a
| s. lelkész-tanár lakóháza, egy bérház
mind a
buzgó lelkész fárad hatatlan ságának s a kegyes hívek és

polgárok áldozatkészségének hirdetői. A főpásztor meg iratot küldtek eperjesi tisztelői, melyre a következő válasz érkezett (természetesen németül, mi magyar fordíis adta nekik az elismerés koszorúját.
Istenitisztelet után a fogadó nagy termében volt tásban adjuk):
társas ebéd, melyen vagy 60 egyén vett részt.
„Igen tisztelt és tisztelendő uraim ! Szerencse kiEbéd után a paplakon számos tagból álló társaság vánataik arra a napra, amelyen e „dicsőséges kis városban 4
gyűlvén egybe, a bokros elfoglaltsága miatt távozni való félszázados, szerény működésemnek emlékei összekényteleníttetett alispán, esperességi felügyelői helyette- foglaltattak, mélyen megindítottak; az ilyen emlékek a
sének irván levelet, egyszer csak feláll B.
Podmaniczky távol messzeségből, s többnyire a távoli időből is, az
Géza s a látogatási jegyzőnek kezébe nyomván a tollat ismert, s előttem mindég kedves emlékezetben álló nevek
mondja, hogy írjon . . . De mit? — majd e l v á l i k . . . A láttára mintegy megtestesülnek, alakot öltenek. Nemcsak
nemes báró ezen örvendetes nap emlékére, az aszódi ev. a szél, a szellem is oda száll, ahová akar, jobban mondva
algymnasium magyar tanulói számára ösztöndíjul adomá- I ahová Isten akarja, minélfogva öregségem legszebb örönyozott 10 db. aszódi t. pénztári részvényt
500 frt
mének mondhatom, hogy egykori szeretett tanítványaim,
értékben. Éljen !
most már nemzeti egyházuk szolgálatában kipróbált és
Szept. 13-án meglátogatta a superintendens a feldí- érdemeket szerzett férfiak, ifjúságuk eszményeihez és
szített elemi iskolát, melyben Margócsy Gyula tanitó, emlékeihez híven, a vallásos szellemben velem egyet
ügyességének s szakavatottságának fényes bizonyságát
éreznek. Örömmel szorítok gondolatban kezet Önökkel
adá növendékeivel. Ugyan ekkor látogattuk meg a
és remélem, nem magyarázták félre, hogy ez egyszerű
gymnasium tápintézetét, egyes osztályait s muzeumát, hol
köszönet oly soká késett. A nagy ünnepély után a félév
a főpásztor Ígéretet tett, hogy a jövő nyári vizsgára eljő, vége gyorsan közeledett, s az egyház legújabb története,
mi köszönettel fogadtatott.
melylyel épen foglalkoztam, annyira igénybe vette minMost kellett volna a legközelebbi anyaegyházba den időmet, hogy minden mást elhanyagolni voltam
mennünk, de a vidék lelkes embere, a kerület buzgó kénytelen ; a szünidő kezdetével pedig az orvosi tanács
orsz. képviselője: Gf. Ráday Gedeon mást gondolt s megszokott fürdőmbe, Wildbad-Gasteinba kergetett, innen
megnyitotta előttünk ikladi uri lakának kapuit, s így lett az alpesi levegő az éghez kissé közelebb fekvő magaslaIkladon a leánygyülekezetben hevenyészett — visitáció. tokra csalogatott — s midőn onnan e napokban megtérA püspök a templom előtt ünneplő néptömeg által fo- tem, az üdvözlő levelek halmazát láttam magam körül.
gadtatván, bement a nyitott templomba, hol az oltár- Kívánom, hogy az eperjesi főiskola és egyház, egykor
nál talpra esett, kenetteljes, épületes rögtönzött német a protestáns vértanúság színhelye, most a szabad német
beszédet intézett a hívekhez, kik nem egy könnyen theologia elveinek képviselője, sohase szűnjön meg szép
fogják elfeledni, hogy az ő jó grófjok ily örömnapot hazajuknak evangelikus egyháza fölé a keresztyéni szellem áldásait árasztani. Hase Károly.® Az ünnepelt férszerzett nekik.
Ezután megnyíltak Gf. Ráday Gedeon vendégsze- fiúnak a haza más vidékein lakó számos tanítványai- és
rető házanak termei, hol fényesen terített asztalnál sor- még számosb tisztelőível közli
ban ültek: grófok, bárók, fő- és közpapok, hivatalnokok
tanítók és — földmivelők. A lelkes felköszöntők itt
sem hiányozhattak ; nem csupán a pezsgő okozta azok
nagy számát: az általanos derült jó kedvet tisztelt házi
gazdánk okozta az ő nyájasságával, előzékenységével s
szellemességével.
Ezen főúri háznak Isten hozzádot mondva, alig
robogtunk ki a kapun, már is a kies Galgavölgy átellenben fekvő csendes falvának harangjai kondultak meg s
bandériuma állta el utunkat, a 3 próbás felügyelő : Marossy Károlylyal élén, ki meleg szavakkal hivá meg a
főpásztort Domony nyitott hajlékaiba. . . .
(Folytatjuk.)

Galgavölgyi

KÜLFÖLDI EGYHÁZ É 3 ISKOLA.
A Hase-jubileum alkalmából.
Dr. Hase Károly, a jenai kitűnő tanárnak félszázados jubileuma alkalmából 14 aláírással ellátott üdvözlő

Sztehló

János,

főesperes.

I R O D A L O M .
Dr. L u t h e r Márton kis kátéja. Magyarázta Bognár
Endre, evang. lelkész s kerületi népiskolai bizottsági egyházi elnök. A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület által
1880. auguszt. 19-én Kőszegen tartott gyűlésén tankönyvül elfogadva. Kapható a szerzőnél: L. Patonan (postah.)
Veszprém m. Ára 25 kr. Vannak munkák, melyek soha
el nem avulnak. A változó korokban változó világításba
helyezhetők; de belső becsük öröklő. Ilyen Luther kis
kátéja ; nem a reflectáló hideg ész, hanem a teremtő
ihlet műve az, mely kellőn magyarázva minden időben
a vallás-erkölcsi életre nézve hatalmas ébresztőül szolgált. Üdvös dolgot cselekedett tehát a dunántúli ev.
egyházkerület, midőn Luther kis kátéja korunk szükségéhez való magyarázásával Bognár Endrét bízta meg,
ki vallásos lélek mellett a kifejezés azon könnyüségével

zsúfolásig megtelt minden rendű és rangú közönséggel.
17 ifjú lelkész avattatott fel. Az ünnepély után a
megyeház nagytermében nagyszerű lakoma volt, melyet
a ref. egyház tagjai adtak vendégeiknek, s melyen egyházi és világi kitűnőségeknek egész sora volt jelen. A
köszöntők persze nem hiányzottak. A többi közt Prámer
Alajos újhelyi r. kath. lelkész poharat emelt a felekezetek közti jóegyetértésért és testvériségért. Másnap
Dókus József főispán vendégelte meg a gyűlés tagjait.
A
gyűlés munkálkodásáról bizonyosan fog szólni e lap
* Személyi hirek. A losonci ev. egyház lelkészévé
szept. 19-én egyhangúlag Margócsy József választatott rendes tudósítója. A d d i g is röviden megemlíthetjük,
meg, ki ezen uj hivatalát e hó közepén fogja elfoglalni. hogy a gyűlés a konventnek a zsinatra vonatkozó ha— Az ungi ref. egyházmegye közgyűlése még aug. tározatához nem szólott, mivel az még a superintenden31-én megtartatott a csepelyi egyházban. A felzaklatott tiával hivatalosan nem lett közölve. A superintendens
kedélyek egészen lecsillapultak, s a békesség, egyetértés ur megbízatott, hogy a miniszternek a jogakadémiák
és szeretet ismét visszatért közénk, akik személyeskedtek , tárgyában legközelébb kiadott rendeletére visszautasitólag
válaszoljon. Azután tárgyalás alá vétetett és elfogadtanyilvánosan, azok üunepélyesen beismerték a gyűlésen,
tott a superint. közgyűlés tanácskozási rendjére vonathogy megbánták tettöket. Bebizonyította ezt az egész
kozó javaslat. A pataki főiskola anyagi ügyeire nézve
gyűlés folyása, s az egyházmegyei tisztviselők újbóli
választására beérkezett szavazatok itt következő ered- szintén több határozat hozatott stb. stb.
ménye : Esperes : Szabó András csicseri lelkész. Segéd* A r a n y k ö n y v . Kézsmárkon sept. 16-án ünnepelte
gondnok : Bernáth Zsigmond. Egyházi tanácsbirák : Makay Stencel Húgó ev. kerületi lyceumi helyettes felügyelő
Dániel ungvári, Németh Imre nagydobronyi, Básky Endre
50 éves tanári jubileumát. Ez alkalommal a lyceumi
vajkóci, Szabó József eszenyi, Jakab István kisdobronyi tápintézetnek 500, az ev. elemi iskolának szintén 500
és Virág József vajányi lelkészek. Világi tanácsbirák: frtot adományozott. Megemlítjük még, hogy Solymosy
Korách Károly, Bernáth Dezső, Szomráky István, Gyön- József podolini piarista ugyanazon alumneumnak 800
gy'ösy Pál, Berhelyi Ödön, Gulácsy Károly és Horváth
frtot ajándékozott, 8 aranyat pedig azon tanulónak, ki
Dezső'. Főjegyző : Urémus Dániel salamoni, aljegyzők : a magyar nyelvet leginkább elsajátította.
Pazar József szelmenci és Szabó Endre bési lelkészek.
* G y á s z h í r . A tolnai ref. egyházmegye Nestora,
Világi j e g y z ő k : Bernáth Zoltán és Fekésházy
Miklós. régi, kipróbált hűségű lelkésze Nt. Gál István úr gyászPénztárnok: Makay Dániel ungvári lelkész. Ü g y v é d : jelentése küldetett be hozzánk, mely így hangzik : Özv.
Hegyi György. Közli Fürjész István szürthei ref. lelkész. Gál Istvánné szül. Burgyán Ludovika, úgy maga, mint
s megnyerő egyszerűségével bír, mely ily munka szerencsés keresztülviteléhez mindenek felett szükséges. Tanitó
és tanuló egyiránt kedves munkát nyertek e kis könyvecskében.

K Ü L Ö N F É L É K .

— A pesti ev. esperesség sept. 26-án Sárkány
Józsefet
felügyelőjévé, Bachat Dániel bpesti tót lelkészt esperesévé választotta ; pénztárnokká Nádasy György, jegyzőkké
Henszlmann Kálmán és Sztehlo Kornél, újólag megválasztattak. — A nógrádi ev. esperesség tisztujítása nem
sikerült; a szavazatbontó-bizottság Vanyarcon összeült
ugyan, de ülés végeztével kijelenté, hogy absolut többséget a jelöltek egyike sem nyert. 46 szavazatból ugyanis, i
a felügyelőségre Veress Pál 19, Benicky Gyula 17, az
esperességre Bartholomeidesz
Gyula 13, Svehla
János
uhorszkai lelkész 13, Molitorisz János 11 szavazatot, mások
még kevesebbet nyertek. E hó 15-én tehát, Veress és
Benicky, Bartholomeidesz és Svehla közt szűkebb körű
szavazás lesz. — Dr. Ferenci Zoltán kolozsvári ref. főtanodai segédtanár az ottani polgári iskolába,
Sárkány
Jenő szarvasi ev. főgymnáziumi segédtanár a Makón
újonnan fölállított polgári leányiskolába választatott meg
tanáru!, az utóbbi egyúttal ideigl. igazgatóúl is.
* A tiszáninneni superintendentia őszi gyűlését
— mint levelezőnk irja — szept. 27. és 28-án tartotta
Sátoralja-Ujhelyen. A superintendens már 25-kén este
átment Sárospatakról a gyűlés helyére. Megérkezésekor,
a rossz idő dacára, nagy küldöttség fogadta a vasútnál.
26-án ment végbe a pag,szentelés. A tágas templom

gyermekei Gál Zsuzsánna, férjezett Csath Ferencné, Gál
István, Zsigmond, Endre, Mariska, Eszter, Emília, Etelka
és unokái Csath Béla, Lajos, Emilia, Gál István, fájdalomtelt szívvel tudatjak felejthetlen férje, illetőleg szeretett édes és nagyatyjuk Nt. Gal István pécsváradi h.
h. lelkésznek, sept. 19-én este 11 órakor élte 81-ik, boldog házasságának 51-ik, lelkészségének 55-ik évében
agyszélhüdésben történt gyászos kimultát. A boldogultnak hamvai sept. 22-én d. e. 10 órakor reform, szertartás
szerint tétettek a pécsváradi köztemetőben örök nyugalomra. Áldás és béke poraira !*)

N E C R O L O G .
E lapok közelebbi száma fölemlíté azon veszteséget, mely a vértesaljai ref. egyházmegyét — egyik legtiszteltebb s legbuzgóbb lelkésze s tanácsbirája Nt. id.
Úrházy Lajos sárbogárd-tinódi ref. lelkész urnák sept.
10-kén történt halálával érte.
A boldogúlt — ki több mint 40 éven át hű és
hivatott munkása volt az ur szőllejének, s ki megnyerő
*) Bővebb necrologot' kérünk.

Szerk.

léptem a nevezett egyháznál 1841-dik év május 21 dik
napján. 4
A boldogult hivatalos teendőit 41 éven át e gyülekezetben híven, soha nem lankadó buzgalommal s szigorú pontossággal teljesítette s ez által, valamint elragadó ékesszólása, kedves, megnyerő bánásmódja által
híveinek szeretetét s tiszteletét nyerte el. Erdemei méltánylásául az egyházmegye őt tanácsbirájául választotta
s e hivatalában is sok éven át híven forgolódott; különösen ifjabb éveiben az egyházmegyei gyűléseknek egyik
legjelesebb szónoka volt.
Mint embert szelídség, nyájasság jellemezte a boldogultat. A kivel életében csak egyszer találkozott is
— kedves modorával annyira megnyerte, hogy az őt
soha el nem felejthette, és ennek következése volt roppant széles körű ismeretsége, s hogy halálakor oly sok
jó barát és ismerős szemeiből fakadt a bánat és részvé
őszinte konnycsepje.

modora által oly-sokaknak szeretetét s tiszteletét birta
— megérdemli, hogy e lapokban életéről bővebb értesítés is közöltessék; álljanak azért itt élettörténetéből a
következő adatok, melyeket a boldogult ezelőtt 20 évvel
maga jegyzett vala fel :
„Születtem Kecskeméten i S i i . é v i a u g . 19-dik napján nemes Urházy Sámuel és Koók Katalin szüleimtől.
Tanulói pályára lépvén, Kecskeméten az elemi és gymnasialis, Debrecenben pedig a bölcsészeti, jogi és theologiai tanfolyamokat végeztem. E pálya végeztével Kiskunságba Lacházára jöttem iskola-rektorképen 1834-ik
év tavaszán, hol három éveket eltöltvén, 1837-ik év
tavaszán — mint theologiae candidatus, elébb Kiskun
Filepszallásra s innen ]/4 év múlva D u n a p a t a j r a — a be
tegeskedő Nt. Dobos József e. ker. főjegyző ur mellé
rendeltettem ft. Báthory Gábor superintendens ur altal
papoló káplánnak. Majd 1838 ik évi május 8. s 9 -ik napjain letevén a papivizsgát Nagykőrösön s ugyanitt a
betegen fekvő püspök ft. Báthory Gábor ur által pappá
szenteltetvén , 11.int segédpap hazámba Kecskemétre
rendeltettem ft. Polgár Mihály ur mellé, hol I évet
töltvén, Bajára rendes papnak hivattam m e g ; honnan
szinte 1 évi lejkipásztorkodásom után 1840 év márc.
havában a sárbogárd-tinódi egyesült egyház által választattam meg rendes lelkészül s mint ilyen hivatalomba
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Temetése f. hó 14-dikén ment végbe, koporsójára
40 éven át hű neje Nt. Kovács Erzsébet asszony s kedves gyermekei: Czeczilia, Amália, és Lajos, vejei és
uiíokái hullatták a bánat könnyeit; enyhítse fájdalmukat a vigasztalásnak nagy Istene. Az elhunyt agg
lelkipásztornak, az ur elfáradottt szolgájának pedig legyen édes álma, csendes nyugalma a sírban !
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A dunameliéki reform, egyházkerület vallási tankönyveket készíttető bizottsága
— ismételve — a következő pályázatot hirdeti ki:
Kívántatik a népisk. vallástanítók számára egy vezérkönyv, mely a népisk. I. és II. oszt.
vallási tananyagát s az ehez szükséges módszertani utasításokat magában loglalja.
Irányadóul szolgáljon a nevezett egyházkerület 1880-ki tanterve, melynek idevonatkozó
helye így szól: I. oszt. Erkölcsi és illedelmi szabályok, az Isten ismeretére való vezetésből, a teremtés
és gondviselés. II. oszt. Az isten ismeretére való vezetésből Isten tulajdonságai, — néhány ó- és
uj-szovetségi szent történet elbeszélő modorban kézi könyv nélkül (imádságokról külön lesz gondoskodva). A tanterv azonban ne kösse meg a pályázni kívánók kezeit, tekintsék azt csak keretnek, s
járjanak el a methodica józan szabályai szerint. Ajánlatos lenne, ha a Nagy László-féle Beszéd- és
értelem-gyakorlatok modorában járnanak el s az ott felvett körökhez hasonlóan, hogy azokkal párhuzamosan tanítni is lehessen, tárgyalnák: 1) az iskolai és községi életet, 2) a családi életet, 3) az
elöljárók hivatását. A természet tárgyaira való figyelmeztetéseket, 4) az egyházi életet. (L. Kiss
Áron » A prot. népisk. vallástanítás módszertanát 43—44. lap). Az anyag beszélgetésekből s olvasmányokból álljon. Az olvasmányok azonban ne csinált morálú, érzelgős, költött történetek, hanem
a biblia s hazai történetek köréből vett tanulásra érdemes elbeszélések legyenek. Az Isten ismeretére való vezetés alatt a Zákány-féle észvallás van értve, mely az elbeszéléseknél sok használhatót
nyújt. Összesen 100—120 kis olvasmány s elbeszélés szükséges.
A pályázatok a jövő 1881-ik évi húsvét első napjáig alulirthoz küldendők. Az elfogadott
mű az egyházkerület által szokásban lévő mérték szerint (nyomatott ívenként 50 frt) fog dijaztatni, s
az egyházkerület örök tulajdonába megy át. Kelt Kecskeméten, 188,0. sept. 27.
Z E T ö r c L ő s
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a bizottság elnöke.
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Azon t. előfizetőink, kiknek előfizetések
lejárt, annak megújítására felkéretnek. "TgE^g

A prot. lelkész hivatalánál fogva reformátor,
Kemény útnak, nehéz pályának neveztetett
e lapok hasábjain a prot. igehirdető életpályája,
Az egyház hivatalosan megállapított hittantételei
és a lelkésznek az ujabbkori bölcsészet világánál
szerzett subjectiv meggyőződése közti ellenmondás, a dogma és a tiszta vallásbölcsészeti, kritikai tudomány közti összeütközés az, ami pályáját
nehézzé teszi. Boldog, kinek ezen összeütközésről
tudomása nincs, ki a dolgokat hagyja úgy amint
vannak s végzi teendőit, elmondja jól-rosszul készített prédikációit, hogy kenyeret keressen magának és háza népének, boldog ő, mert nem kell
tépelődésekkel küzdenie. De boldogságát nem
irigyeljük, példáját nem követhetjük, ha annak
akarunk hű tanítványai lenni, aki ezt mondotta:
Keressetek az igazsápot! Nekünk az igazságot kell
keresnünk. Tanulni, keresni, kutatni, vizsgálni hitünk tárgyait, utána nézni, hogy az, amit felekezeti hittanunk szent igazság gyanánt hirdet, kielégíti-e, kielégítheti-e nemcsak saját keblünk vágyait, hanem azokat is, kiket a vallás igaz ismeretére vezetnünk kell r mindezeket megpróbálni
(vagy inkább megbírálni), és a mi jó azt megtartani, ami nem jó, ami a jelenkor előrehaladott
míveltségével meg nem egyez, azt javítani, reformálni : ez a mi feladatunk. Önmagát
tagadná meg
O
O
Ö
a protestáns egyház, ha lelkészei nem ezt tekintenék legfőbb feladatuknak. Mert hisz nem annyira
az egyes hittantételek vagy az egyház külső for-
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mája tesz külömbséget a róm. kath. és protestáns
egyház között, hanem azon elv7, hogy a protestáns
egyház szabad tért enged a kritikának, tudományos vizsgálódásnak: míg a róm. kath. egyház
nem ismeri el a tudomány jogát, formulázott hittantételeit örök időkre megállapított szent és sérthetetlen igazságoknak tekintvén.
A kath. egyház sem tagadhatja azon kétségbe vonhatlan tényt, hogy az emberiség — rendeltetését betölteni igyekezvén — folytonosan
halad, mívelődik, tökéletesedik, minélfogva a mult
időknek számtalan igazsága ma már tévedésnek
bizonyult be. De ha azt elismeri is a szellemi
élet más terén : a vallásra, a vallási nézetekre
nézve a haladás törvényét jogosultnak el nem
ismeri, hivatkozva arra, hogy a Krisztus tegnap
és ma ugyanaz volt és mindörökké ugyanaz lészen.
Ebben teljesen igaza van; amig keresztyéneknek
nevezzük magunkat: el kell ismernünk, hogy a
keresztyénség vallásos eszméi és igazságai tökéletes változhatlan isteni igazságok. De vájjon ezen
örökkévaló eszméknek és életelveknek valódi hű
kifejezései e azon hitcikkek, melyeket egyik-másik
keresztyén felekezet magáénak vall ? nem kell-e
elismernünk, hogy az igazság — mint maga
az istenség — véghetetlen, utolérhetetlen. S épen
azért a különféle keresztyén hittantételek nem
egyebek mint kísérletek a keresztyénség örökkévaló eszméinek és isteni igazságainak kifejezésére.
Mi keressük az igazságot, mert emberek vagyunk. Istentől gondolkodó észszel és érző szívvel
megáldva, keresték azt hitbeli elődeink is, s kifejezték azt úgy amint tudták. Nem igazságtalanság volna-e azonban azt követelni, hogy mi is

azt tartsuk igaznak, amit századokkal ezelőtt élt foglalkozik vallástudománynyal s nincs qualificálva
és nálunknál sokkal kevésbé művelt elődeink igaz- arra, hogy a hittanok reformjához érvényesen
ságnak tekintettek? s azokból egy jottát se le- hozzászóljon. Már pedig nálunk nem a papság
gyen szabad levennünk vagy azokhoz hozzáten- — a clerus — képezi az egyházat, hanem a hínünk ? Nem, a protestáns egyház, melynek legelső | vek serege, az egyetemes papság. A hívek nélkül
dogmája a szabad vizsgálódás, a haladás, nem kö- nem lehet a legcsekélyebbet sem változtatni, móvetelhet lelkészeitől sem vak engedelmességet a dosítani a dogmákon, s hiábavaló minden refor16-ik században formulázott hitcikkek iránt. Sőt mátori igyekezet, mely a népet figyelmen kivül
ellenkezőleg, a protestáns lelkésznek hivatalánál hagyja. Egy az autonom protestáns egyház kefogva az igazság kutatójának, a tévelygések os- belében összehívott zsinat tehát épen nem volna
torozójának, a gyarlóságok javítójának, egyszóval képes a hittantételek szükséges reformját kereszreformátornak kell lennie. Az egyháztan és egy- tülvinni. Hiú remény, protestáns zsinattól dogmaházi, valláserkölcsi élet reformációja sohasem szűn- reformot várni addig, míg a nép maga a mostahetik meg, folytonosan kell annak tartania, mert ninál nagyobb érdeklődést nem tanúsít a vallási
külömben meg kellene szűnni a protestáns egy" ügyek iránt. A nép — épen azért mert vallásháznak is. A világ halad szüntelenül, a tudományt tudománynyal keveset foglalkozik — bizonyos
nem lehet bilincsekbe verni, annak vívmányait mérvű vakbuzgósággal ragaszkodik a megállapített
respectálnunk kell nekünk is. Vallási nézeteinket hittanokhoz, szentségtörésnek tekinti a legcsekéösszhangzásba hozni az előrehaladott kor összes lyebb kísérletet is, mely azoknak javítását célozza
művelődésével : ez a mi feladatunk, erre kell töre- s ahelyett, hogy a reformátorok jó szándékú tökednünk különösen nekünk protestáns lelkészek- rekvéseit előmozdítaná, szentségtörőknek tekinti
nek, kik kizárólag a vallással foglalkozunk, s a s elismerés helyett üldözi őket. Hiába, a nép
keresztyénség örök életadó eszméinek apostolai mint mindenben, ugy különösen a vallás dolgában
ellene van minden újításnak, javításnak. íme Luther
vagyunk.
Más kérdés azonban, hogy mikép menjen a nagy reformátor azt óhajtotta: vajha minden
végbe ez a reformáció ? mikép kell a protestáns iratai a tűzben égnének el, s valószínűleg azért,
lelkésznek a soha meg nem szűnő reformáció mert félt, hogy iratait a tömeg megmásíthatlan
nagy munkáját végeznie. Könnyű munka volna szentírásnak fogja tekinteni s akadályozni fogja a
ez, ha egyházunk tagjai csupa theologusok, a folytonos haladást a Jézus szellemében, összhangvallástudomány ismeretében csupa szakértők vol- zatban a míveltség haladásával. S csakugyan a
nának. Akkor nem kellene egyéb, mint az egyes lutheránusok — legalább a hivek nagy része —
hittanok felől a nézeteket kicserélni, azoknak tar- hallani sem akarnak a további javításról, megelétalmát nyilvánosan megvitatni, s az eredményt gedvén a 16. században nyert eredményekkel.
constatálva a hittanok módosításait, azoknak uj Szintúgy Zvingli és Kálvin követői reformáltnak
formáit hivatalosan és törvényesen — például nevezik és tekintik egyházukat, mintha a hitjavítás
egy zsinaton — megállapítani. Igaz, hogy még a 16. században egyszer mindenkorra befejezteígy sem lehetne határozott eredményt elérni — tett volna, holott az ő egyházuk is nem annyira
ismerve a theologiai viták kifogyhatatlanságát, — reformált, megjavított, mint inkább a reformáció
de legalább meg lehetne kisérteni a dogmák re- terére lépett, a haladás, a folytonos javítás elvét
formját, s ha egyelőre csak féleredmény nyel kel- valló egyház. S ha protestáns egyházunk szaktulene is megelégednünk, lassan csak haladhatnánk dósai és lelkészei a legszebb egyetértéssel kes kihagyhatnék hitcikkeink közül vagy módosít- resztülvinnék is a dogmák reformját: azon vennék
hatnók azokat, melyek a jelenkori előrelehaladott észre magukat, hogy nem volna egyház, mely a
bölcsészeti tudomány positiv eredményeivel me- megjavított hitcikkeket magáénak vallaná, s ők
rőben ellenkeznek. Csakhogy egyetemes protes- mint nyájnélküli pásztorok gyönyörködhetnének
táns egyházunknak bizony csak csekély részét a szerencsésen keresztülvitt reformációban, de
képezik szakértő theologusok. A nép maga, a szomorúsággal szemlélnék az egyház meg- vagy
hivők serege különösen a jelenkorban épen nem ; feloszlását. S ez épen a mi bajunk. Reíormál-

tudományának ismeretére vezetni a növendékeket.
Nem kellene azért a symbolicus könyvek tartalmát elitélnie, kárhoztatnia s megbotránkoztatni a
növendékeket és szülőiket. Valamint Krisztus —
amint nyiltan vallotta — nem azért jött, hogy a
törvényt lerontsa, hanem hogy betöltse azt: ugy
a reformáló lelkész sem rontaná le vallásoktatásánál egyháza symbolumait, hanem betöltené azokat, lelket öntene a holt betűbe, életet adna a
száraz hittantételekbe s azt mívelné, hogy a gyermeknövendék nemcsak megtanulná hite tárgyait,
hanem keblébe fogadná, mélyen átérezné, önálló
szabad meggyőződésképen vallaná és követné azokat. Az önmaga által megvetett alapon tovább
építhetné a reá bízott ifjú sereg lelkét a confirmációi oktatásnál, melyre bizony sokkal több gondot és időt kellene fordítani, mint a mennyit jelenleg legtöbb lelkészeink fordítanak. Az ekkép
elkészített, s nem annyira a dogmák elavult formáinak ismeretében, hanem a Jézus tiszta szellemében nevelt ujabb nemzedék bizonyára fogékonyabb lenne aztán a templomi igehirdetés iránt
is, melynél az igehirdetőnek szintén nem annyira
a betűre, mint a szellemre kellene a fősúlyt fektetnie. Avagy építhetné-e a lelkeket az, ha például
a lelkész nyilvános prédikációban a szentháromegység dogmáját akarná száraz, doctrinár módon
bebizonyítani, vagy az eredendő bűnről, a praedestinátióról, a testnek feltámadásáról sat. szóló
hittantételeket, az ágostai vagy helvét hitvallás
vagy a concordiae formula egyes cikkeit válaszHogy pedig a lelkésznek reformátori műkö- taná elmélkedése alapjául ? vagy ha az evangyédése sikeres legyen: szükséges volna, hogy a liomi csudák valóságos és szószerinti megtörténte
vallást ő tanítsa az elemi iskolában — legalább által igyekeznék a Jézusba vetett hitet megerőannak felsőbb osztályaiban, — mert a tanítónak síteni ? Én azt hiszem, hogy ha a tiszta vaUásnincsenek theologiai ismeretei, neki nem volt bölcsészet s theologiai és történelmi kritika viláalkalma végig tanulmányozni az ujabbkori bölcsé- gánál tanulmányozzuk a Jézus isteni evangyéliomát
szetet és theologiát, s így vallástanításában nem s megértve annak szellemét — ezt vesszük elmozoghat szabadon, kénytelen a hittantételek be- mélkedésünk tárgyául, s a vallást nem annyira
tűihez ragaszkodni, s a legtöbb esetben beéri az egyes hittanok megismerésében és elhivésében'
azzal, hogy a kátékat egyszerűen beemlékelteti, hanem a valódi jézusi szellem magunkba fogadáaminek következménye az, hogy a gyermekek sában és életünkben nyilvánulásában keressük;
nem szokván hozzá vallási tárgyak felett önállóan sokkal jobb szolgálatot teszünk a vallásosságnak,
gondolkodni, felnőtt korukban vallásosságuk gé- sokkal jobban betöltjük hivatásunkat, mintha kripiessé lesz, hasonlóvá a farizeusok és Írástudók tikai és bölcsészeti ismeret nélkül, készpénz gyanánt
betűvallásához. Csak a kellően képzett lelkész fogadva az egyházfelekezet hivatalos hittanát, anvolna képes a vallástudomány betűibe életet adni i nak fejtegetését tekintjük az igehirdetés lényegének
De helytelenül cselekszik az a lelkész is, aki
s elavult hitformák helyett a Jézus 'tiszta vallásnunk kell, és reformálnunk nem lehet. A protestantismusnak alapelvét képezi a folytonos reformáció, de a valóságban ez majdnem legyőzhetlen
akadályokba ütközik. Ezért ^via dura* a protestáns lelkész életpályája.
Mit cselekedjünk tehát atyámfiai, férfiak?
Belenyugodjunk- e a változhatlanba ? rezignáljunk-e r s ha subjectiv hitünk ellenmondásba
jön az egyház hivatalos hitével: elnémítsuk-e
amazt, s ez utóbbit hirdessük ? vagy félrevonuljunk r Nem, ne tegyük azt, hanem reformáljunk, de legyen reformátori működésünk bölcs,
óvatos és kitartó. Kövessük a legnagyobb reformátornak Jézusnak példáját, aki végtelenül
tisztább világnézlete dacára is sok tekintetben
alkalmazkodott kora népének felfogásához; kövessük Pál apostol példáját, aki a gyengéknek
csak tejet óhajtott táplálékul nyújtani s csak
lassan és óvatosan végezte reformátori működését.
Reformáljunk ne forradalmi módon, kíméletlenül
megtámadva egyházunk ős tanait, melyek iránt
a nép gyermeki pietással viseltetik, várjuk be
vagy várják be utódaink az időt, melyben majd nyilvánosan is felléphetnek az egyháznak azon tanításai ellen, melyek nincsenek többé összhangzatban
az általános míveltséggel. De ne várjuk ezt az időt
tétlenül, munkálkodjunk szerényen és serényen
— nem annyira nyilvánosan, mint inkább saját
tűzhelyeinknél, saját népünk között. Legyen minden protestáns pap saját gyülekezetében reformátor, hitjavitó.
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érezi ugyan a hitjavítás szükségét, de azt felülről
—• talán valami zsinattól vagy reform-egylettől,
vagy a 16. századéhoz hasonló nyilvános mozgalomtól — hogy úgy mondjam: vallási forradalomtól várja. Szükségtelen az, szükségtelen és
— veszedelmes, s tényleges eredményt nem, hanem csak zavart és ujabb meghasonlást okozna.
A 16. században, valamint a Jézus működése idejében az idők jelei rámutattak a reformáció szükségességére, az akkori közszellem követelte a nyilvános reformációt. Jelenkorunk épen nem volna
fogékony egy forradalmi nyilvános reformáció
iránt. Ne várjuk tehát a hitjavítást másunnét,
munkálkodjunk azon mi magunk, mi lelkészek saját
népünk között. Es ha csendes házi reformálásunk
eredményeit nem láthatjuk is rögtön, de megnyugtathatjuk magunkat azzal, hogy reformátori
szellemben teljesített vallásoktatásunk és igehirdetésünk által segítettük megvetni az alapot,
melyen egykor az előrehaladott tudomány és az
összes míveltséggel összhangzó valóságos hitjavítás óhajtott művének építése és befejezése várható. Ily csöndes, óvatos, — s inkább conservativ, mint forradalmi szellemben teljesített reformáció az egyedül lehetséges és célravezető.
Ily módon kellene a folytonos reformáció
elvét valló protestáns egyház lelkészének, reformátorának lennie. S hogy ezen reformátori működést a lelkész belső tépelődések és lelkiismereti
scrupulus nélkül teljesíthesse : szükséges volna a
hivatalos lelkészi esküforma olyatén módosítása,
mely szerint a lelkész csak a Jézus Krisztus szent
evangyélioma iránti hűségre köteleztetnék. Ezen
tárgy azonban már több évtizedek óta oly behatóan, s gyakran oly élesen megbeszéltetett különösen a némethoni protestáns egyházban, hogy
arról tovább szólni nem tartom szükségesnek.
Kolbenheyer

Albert,

csernyei evang. lelkész.
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I S K O L A Ü G Y .
Iskolai

értesítők.

— Tizenharmadik közlemény. —

159) Az aradi kir. főgymnasium és az ezzel ószszekapcsolt állami főreáliskola értesitvénye. Igazgató
Sváby Pál. Értekezés : Garay János költészete, Wigand
Jánostól Tanulók sz. a gymnasiumban 429, a reáliskolában 193. A gymnasiumban két párhuzamos osztály.

A reáliskolában a jövő tanév kezdetén a 7-dik osztály
is meg fog nyittatni.
160) Az aradi m. kir. állami tanítóképezde 5-dik
értesítője. Igazgató Kerner Péter. Tanulók sz. 79, kik
közül 48 magyar, 26 német stb; a négy osztályú gyakorló iskolában 30. Az idegen ajkú néptanítók számára
rendezett magyar nyelvi póttanfolyamon a hallgatóknak
talán csak egy harmad része mutatott fel kielégítő eredményt, pedig az 1879-ben rendezett póttanfolyam az
államnak közel 14 ezer írtjába, s az 1880-ban rendezett
negyedfél ezer frtjába került. Hogy az eredmény oly
csekély volt, annak legfőbb oka az, hogy a hallgatók
egyrésze még saját anyanyelvének a grammatikájához
sem értett, sőt még a mondat- és beszédrészeket sem
ismerte ; akadt olyan is, aki az egyszer egyet sem tudta.
Es ilyen emberek tanítják aztán az itju nemzedéket!
161) Az aradi községi népiskolák értesítője. Igazgatók : Györgyössy Rudolf, Zadravátz Ödön, Mádai
Mátyás, Mársits Rozin és Kire István. Növendékek sz.
2146, kik közül 1434 r. kath., 343 zsidó, 157 gör. kel.,
136 helv. h. stb. A leányiskolában egy párhuzamos
osztály.
162) A t. iskolanénék vezetése alatt álló bajai
felsőbb leánytanodába jart tanulók érdemsorozata. Értekezés : Az intézet rövid története. Növendékek sz. a
polgári iskolaban 103, a népiskolában 400, az óvodában
226, összesen 729.
163) A balassagyarmati államilag segélyzett községi
polgári fiu- s leányiskola 5-dik értesítője. Igazgató Temesko Nándor. Növendékek sz. 170, kik közül 99 zsidó,
43 r. kath., 25 helv. h. stb. E szerint ez egyik legnépesebb polg. iskolánk, pedig a fiúiskola csak öt s a
leányiskola csak egy osztályból állt. Az iskolai takarékpénztár megalapítása által az igazgató nem annyira a
takarékosság szellemének fejlesztésére törekedett, mint
inkább arra, hogy ezen intézmény segélyével a növendékekre nézve a könyvvitel gyakorlati elsajátítása megkönnyíttessék. E célból az isk. takarékpénztárt ugy szervezte, mint ahogy a pénzintézetek vannak szervezve, t.
i. volt annak egy pénztárnoka, egy ellenőre és egy
könyvelője, mely állomások a tanulók sorából havonkint felváltva töltettek be. Ezen életrevaló eszmét ajánljuk
mindazon intézetek figyelmébe, melyekben a tantárgyak
közt a könyvvitel is szerepel.
164) A balázsfalvi főgymnasium, tanítóképezde és
elemi iskolák értesítője. Oláh nyelven. Igazgatók : a gymnasiumban Moldovanu János kanonok, a praeparandiában
és az elemi iskolákban Alimpiu Balázs. Értekezés: Az
istenben való hitnek mechanikai és természeti magyarázata Dr. Gram'a Sándortól. Tanulók sz. a gymnasiumban 415. a két osztályú praeparandiában 43, az elemi
iskolákban 213. A magyar nyelv a gymnasiumban öszszesen 21 órán, a román szintén 21 órán, a német ellenben
csak 18 órán taníttatik; a praeparandiaban a magyar
9, a román 5, a német 3 órán; az elemi iskolákban
szintén tanítjak a magyar nyelvet.

165) A baróthi államilag segélyzett gazdasági szakosztálylyal megtoldott felső-népiskola 3-dik értesítvénye.
Igazgató Bedő József. Növendékek sz. 29, kik közül 19
ref., 10 r. kath. A jelentés, a tanítás nagyobb sikerének
biztosítása végett sürgeti, az intézettel kapcsolatban egy
hat osztályú elemi népiskola felállítását.
166) A bártfai kath. kis-gymnasium érteístője.
Igazgató Hunka Emmanuel. Tanulók sz. 57.
167) A békési helv. hitv. hat osztályú reálgymnasium értesítője. Igazgató Török Gábor. Tanulók sz. 147 ;
az év végén magmaradt 136 tanuló közül 47 helv. h.
35 r. kath., 34 zsidó stb. A békési illetőségű tanulók
valláskülömbség nélkül tandíjmentesek.
168) A békésgyulai r. kath. népiskolák 3-dik értesítője. Igazgató Gondöcs Benedek apát, gyulai plébános.
Értekezések : A selyemtenyésztésről. Hogyan kell tenyészteni a selyemhernyót ? Mindkét értekezés az igaz.
gatótól. Néhai Nagy Gergely Péter gyulai néptanító
emlékezete, Miskey J. Bélától. Melléklet: Minta az isk.
takarékpénztárak kezeléséhez. Növendékek sz. 869, kik
közül 626 magyar, 218 német ajkú stb.
169) A belényesi gör. kath. főgymnasium értesítvénye. Oláh nyelven. Igazgató Mihutiu Péter. Tanulók
sz. 178; az év végén megmaradt 178 tanuló közül 79
gör. kel., 71 gör. kath. stb. Az érettségi vizsgát sikerrel
kiállt 19 tanuló közül 9 a theologiai pályara szándékozott
lépni. A magyar nyelv tanítására mind a nyolc osztályban együtt véve hetenkint 31 órát fordítanak; mig ellenben az oláh nyelvet minden osztalyban hetenkint
két-két, tehát összesen csak 16 órán tanítják. A könyvtár ujabb szerzeményei legnagyobb részben magyar
munkák.
170) A besztercei ipariskola ó ik évi értesítője. Német nyelven. Igazgató Dokoupil Vilmos. Értekezés : Materialien zu einem Lehrbuche für chemische Technologie
an Gewerbeschulen, az igazgatótól. Növendékek sz. 130,
kik közül nemzetiségre nézve 85 német, 15 oláh, 14
magyar stb. Az intézetnek a lefolyt évben az állam is
adván subventiót, a két előkészítő osztály szintén megnyittatott. Néhai Petrizzevich Emilia 500 frtot hagyományozott, melynek kamataiból a tanári fizetések javítandók. Az intézet, kiadványaira nézve tömérdek belés külföldi tudományos társulattal áll csereviszonyban.
171) A besztercebányai ág. h. ev. öt osztályú gymnasium értesítvénye. Helyettes igazgató Hlavatsek András.
Értekezés: Hazánk biráiról 1000—1301, Hlavatsektől.
Tanulók sz. 95 ; az év végén megmaradt 93 tanuló
közül 75 tót ajkú, vallásra nézve 88 ág. hitv. Dillnberger Károly mult évben elhalt tanár, 400 frtos alapítványt tett, melynek kamataiból évenkint jutalomkönyvek vásárlandók. A 72 éves Polevkovics János tanár
félszázados tanári működésének jubileumát ünnepélyesen
megülték s ez alkalomból a derék egyház az ősz tanárt
teljes fizetéssel nyugdíjba helyezte. Az ének minden
tanulóra nézve kötelező tantárgy volt.
172) A besztercebányai kir kath. főgymnasium ér-

tesítője. Igazgató Dr. Klamerik János. Értekezések :
Az intézet az 1779/80. tanévben, Himpfner Bélától. Meteorologiai észleletek az 1879. évről, Szakmáry Józseftől.
Szükséges-e nálunk előkészítő osztály ? Malatinszky Jánostól. (Ez utóbbi értekezésben szerző főleg azért tartja
szükségesnek az elők. osztályt, hogy ott a gymnasiumba
átlépő gyermekek a magyar nyelvet elsajátítsák.) Tanulók sz. 402. Két párhuzamos osztály. Az érettségit
sikerrel letett 20 tanuló közül 8 a jogi pályára szándékozott lépni.
173) A brassói ág. h. gymnasium és az ezzel kapcsolatban levő tanintézetek értesítője. Német nyelven.
Igazgató Vogt János. Értekezések: Ein Bild aus dem
Leben der altén Schule. Két beszéd. Az intézet 100
évvel ezelőtt. Mind a két értekezés s mind a két beszéd
az igazgatótól. Tanulók sz. a gymnasiumban 220, a
theologiai-paedagogiai képezdében 17, a reáliskolában
154, az elemi iskolában 301, a leányiskolában 508,
összesen 1200.

A nőnevelés a tiszáninneni ref. egyházkerületben.
Nagyfontosságú mozgalom indult meg a Miskolcon levő helv. hitvallasú egyházkerületi leánynövelde
ügyében. Ugyanis az egyházkerület Sárospatakon, 1880.
junius hó 28, 29, 30-dik napjain tartott közgyűléséből
Hegedűs László elnöklete alatt egy szakférfiakból álló
bizottságot küldött ki a végett, hogy ez javaslatot készítsen a szeptember 27-diki őszi közgyűlésre, mely javaslat különösen két főtényezőt tüntessen fel, t. i. kellő
anyagi erő, alap szerzésének módját, és olcsó tanítási
és ellátási díjnak lehetőségét. A bizottság, feladatahoz
híven szeptember 23-dikán Összeült Sárospatakon s oly
kimerítő munkálatot, illetőleg javaslatot készített a szeptember 27-diki újhelyi közgyűlésre, mely ama két főtényezőt (pénzalap szerzése és olcsó ellátás) úgy tünteti
fel, hogy buzgalom, jó akarat, következetes kitartás
által a szép múltú s jelenű életképes intézet a legszebb
virágzásra, a legnagyobb népszerűségre emelkednék. A
javaslat különösen hangsúlyozza, hogy kevésbé vagyonos, de mívelt családaink, lelkészeink, tanítóink leánygyermekei találjanak az intézetben teljes ellátást, jövendő élethivatásukhoz s társadalmi állásukhoz illő műveltséget oly áron, a mely mellett a csaladapa megszabadulna a sötét gondtól: hol és miből neveltesse
leánygyermekeit ? A javaslat szerint uj rendes tanerők
is állíttatnának be, s az erre megkivántató pénzalapot
az egyházkerület híveinek évenkénti rendes adomatiya
(lélek szám szerint 1 krajcár) a kérő íveken begyűlendő
összeg s az egyházkerület segélye alkotná. Az olcsó
ellátást egy, az intézet telkén építendő tápintézeti helyiségben találná a növendék, és pedig egész évre 100 az
az egy száz forintért. Oly csekély díj a szellemi nyereséggel szemben, mely önként szembetűnhetik mindenkinek, ha még hozzá gondoljuk, hogy 10 forint

egész évi tandíjjal meglenne fizetve a zongorán kivűl
minden tantárgyban, a francia és német nyelvben veendő oktatás.
E javaslat az újhelyi közgyűlésen felolvastatván,
az egyházmegyéknek adatott ki, hogy azok a nagy
horderejű kérdést tüzetes birálat s megfontolás tárgyává
tévén, adjanak határozott véleményt a miskolci tavaszi
közgyűlésre.
Mint értesülünk, ez ügynek egyező akarattal leendő keresztülvitelében akadály úl allanak egyes egyházmegyék, melyek ilynemű intézetnek felállítását saját
területükön óhajtanák ; vagy legalább az egyházkerület
segélyét igyekeznének megnyerni. Óhajtandó volna,
hogy ez ügyben egyező akarat vezérelné intéző férfiainkat s a legnemesebb cél keresztülvitelét ne akadályoznák az erő szétforgácsolása s kicsinyes, önző érdekek.
Miskolc, hol ezen egyházkerületi leánynevelő intézet
már 22-ik éve fenáll, igen alkalmas hely arra nézve,
hogy az egyházkerület itt állítsa fel a protestáns tanügy és nevelés egyik jelentékeny tényezőjét. Miskolc
központi fekvése, nagy szorgalma, összeköttetései, közlekedése már őt ajanlják; de ezeken kívül itt már az
egyházkerületnek nagy telke, épülete, nagy kertje van,
melyeken uj épületeket emelni vagy melyeket a kivánt
célra átalakítani, a legbiztosabban lehetne. Nem lehetetlen, hogy egy ilynemű intézet teljes berendezéséhez
Miskolc város és a miskolci ref. egyház is meghoznák
a maguk érdekükben is kívánatos áldozataikat.
Az egyetértés szelleme és az áldozatkészség
tassak a legnemesebb eszmét diadalra.*)
Egy bizottsági

jut-

tag.

Ötven-éves jubileum Késmárkon.
Szept. 16-kán ritka ünnepe volt a késmárki lyceum
tanári karának, valamint egyúttal a késmárki evang.
egyháznak is.
Ekkor érte el a lyceumnak sok éven keresztül
volt igazgató-tanára s jelenlegi helyettes felügyelője
Stencel Hiigó úr hivataloskodásának félszázados évfordulóját.
A tanári kar Schwarz Károly felügyelő vezetése
alatt, — teljes számmal jelent meg a tisztelt telügyelő
úr lakásán, hol Palcsó István, az intézet igazgatója a
tanari kar nevében a következő beszéddel üdvözölte a
szeretett felügyelőt :
„Nem mindennapi, nem is közönséges, sőt igen
ritka és nevezetes esemény az emberi életben, ha valaki
a közjónak szentelt hivatalos működésében egy fél századot töltött; annál ritkább és nevezetesebb, ha valaki
oly hosszú ideig folytatott működésére azon öntudattal
pillanthat vissza, hogy azt lelkiismeretesen teljesítette,
*) Tisztelettel kéretnek iskolai és egyházi prot. lapjaink
tudósitás szíves közlésére.

e

hogy azt áldásos siker követte s hogy ezáltal a legjob
bak elismerését érdemelte ki magának.
A mai napon éppen ötven éve annak, hogy Tek.
felügyelő úr, a lyceumi patronátus meghívásának engedve
az egyetemről szülővárosába tért vissza s tanári működését megkezdette.
Mindnyájan, kik — mint egykori tanítványai —
szerencsések voltunk nevelésében és oktatásában részesülni, hálás érzelemmel emlékezünk vissza, mily szeretettel és odaadással, mily türelemmel és kímélettel visel
tetett tanítványai iránt; mily lelkesedést öntött kebelükbe minden szép és jó iránt ; mily humánus szellemet
táplált és terjesztett körükben; mily helyes tapintattal
és emberismerettel fékezte a korlátlanságra törekvőket,
buzdította a csüggedezőket és lankadozókat, jutalmazta
a törekvőket ; sőt az iskola falain kivül is mily soknak
lett gondoskodó útmutatója, áldozatkész gyámolítója és
jóltevője.
Mert belső hivatásnál fogva lépett a tanári pályára
s ítju korától kezdve lelkének egész hevével erre szánta
kitűnő tehetségeit és törekvéseit; azon szellemi kincseket pedig, melyeket a paedagogia, a tudomány és tapasztalás mezején nagy szorgalommal gyűjtött, a meggyőződés erejével ültette át tanítványai szivébe ; sokoldalú
tudománya, tettereje és -példája által a tudományos műveltség és valódi humán szellem lelkes terjesztője lett
tágabb körökben is.
Hazánkban a harmincas évek óta nemcsak a politikai és társadalmi téren, hanem a nemzeti irodalom
és a tudományos nevelés terén is uj eszmeirány, uj
lendület és átalakulás jött létre.
A folytonosan növekedő hullám az elavultat elsodorta és uj intézményeket hozott létre. Ezen haladási
igényeknek megfelelően intézetünk rendszerébe a magyar
nyelv, a történet és természettudomány ekkor vétetett
fel, illetőleg ezek mívelésének tágabb tér .engedtetett.
Ez időben, valamint az 1846-ik évben a zayugróei
tanterv létrehozásánál, úgy szintén az 1852-ik évben
megújított tanterv keresztülvitelénél mélyen tisztelt felügyelőnk ! legnagyobb készséggel, bölcs belátással, és
fáradhatlan közreműködéssel intézetünket úgy akarta átalakítani, illetőleg szervezni, hogy dicső múltjának, hazánk
uj korszellemének, a nemzeti érzületnek, valamint a
paedagogia és tudományos nevelés igényeinek megfeleljen. E g y uj pénzalapítvány
életbeléptetése által intézetünket, — ami annak anyagi helyzetét illeti — oly
szilárd alapra törekedett fektetni, hogy jövője mindenféle
megrázkódtatások ellenében biztosítva legyen. Intézetünk
ezen és későbbi átalakulásai, melyek néha veszélyek és
nehéz küzdelmek között jöttek létre, leginkább feltűntetik
ama benső jó viszonyt és egyetértést, mely mostani
felügyelőnk, az egykori tanár és igazgató és tiszttársai
között fenallott. Tiszttársai iránt őszinte barátsággal, kímélettel és helyes tapintattal viseltetett ; ezek viszont
teljes bizalmat és belső ragaszkodast tanúsítottak iránta
s vele együtt működtek az intézet felvirágoztatásán.

Nagy befolyást gyakorolt ő intézetünk pártfogóira
is, kik buzditó szavára hallgatva, teljes áldozatkészséggel járultak azon átalakulások létrehozásához. Intézetünk
nagy részben az ő bölcs vezetésének, előrelátó gondoskodásának, mindenoldalú és erélyes közreműködésének köszönheti azt, hogy a külső támadásoknak ellenállva megmaradt jellegét fentartotta, célszerűen átalakíttatott és
maiglan áldásos befolyást gyakorol.
Tanári működését intézetünk javára negyven évig
folytatta lelkesedéssel és fáradhatlan
munkakedvvel;
azonkívül ezen idő alatt jegyzői, könyvtárnoki, alumn.
gondnoki és igazgató tisztségeket is viselt s kötelességeinek lelkiismeretesen megfelelt. A folytonos erőmegfeszités folytán végre kimerült s tanári állásáról leköszönt. Intézetünktől azonban nem vált el, hanem mint
buzgó felügyelő a legbensőbb érdekkel viseltetik annak
bel- és külügyei iránt; meleg rokonszenvének, bölcs
tanácsadásának és erélyes közreműködésének jótékony
befolyását mai napig is érezzük mindannyian. M. t.
felügyelő úr ! A mai napon, midőn t. i. 50 évig folytatott lelkiismeretes és áldásteljes működésére visszapillant,
mely által számtalan növendéket nevelt a tudománynak,
édes hazánknak, az emberi társadalomnak és egyházunknak, szíve az elégedettség és sikeres eredmény
boldogító érzetével fog bizonyára eltelni s lelki örömmel mondhatja el a költővel : „exegi monumentum
aere perennius." De mi is, mint egykori tanítványai és
tiszttársai, kiket maiglan is bölcs tanácsaival támogat,
és kik méltányolni tudjuk múltjának, valamint jelen működésének nagy jelentőségét, intézetünk felvirágoztatására gyakorolt áldásos befolyását, őszinte örömmel
ragadjuk meg azon alkalmat, hogy tiszteletünknek és
szívünkben régóta ápolt hálás érzetünknek, Tek. felügyelő úr előtt, kifejezést adhassunk úgy magunk részéről, mint pedig számtalan volt növendéke és barátja
nevében.
Fogadja tehát tőlünk, mai örömmünepére, őszinte
örömünk, tiszteletünk és hálánk ezen kifejezését, hosszú
és fáradalmas pályáján kivívott nagy érdemeinek elismerése jeléül.
Fogadja ezt díszkoszoru gyanánt, melylyel intézetünk évkönyveiben eléviilhetlen betűkkel bejegyzett
emlékét kegyeletteljesen megkoronázzuk. Legyen ezentúl is intézetünk melegen érző barátja, vezére és pártfogója. Az úristen pedig tartsa meg drága életét még
számos évig, hogy áldásos működésének édes gyümölcsét még sokáig élvezhesse ép erőben és zavartalan
örömben és boldogságban! „ É l j e n !*
Erre egy szívből jövő „éljen 8 következett. Midőn
ez „éljen® elhangzott, tisztelt felügyelő úr kezdett
szólni s életének, különösen pedig tanári működésének
rövid történetét adván, a legszívélyesebb szavakban köszönte meg a tanári karnak üdvkivánatát, azt további
jóindulatáról biztosítván. S hogy e jóindulatnak tettleg
is kifejezést adjon tisztelt felügyelő úr, a helybeli tápintézet javára 500 forintnyi alapítványt tett.

A tanári kar távozása után következett az ev.
egyház küldöttsége, melynek élén Linberger István lel.
kész és Payer Hugó egyh. s iskolai felügyelő urak
állottak.
Rövid, de szívélyes üdvözlet után felügyelő úr az
egyház iránti jó indulatának is a helybeli evang. népiskola javára tett 500 frtos alapítványa által adott kifejezést.
Valóban „megemlékezett arról, hogy az ünnepnapot megszentelje.® A d j a isten, hogy a jó tett boldogító öntudatát még sokáig hordhassa szívében, s hogy
Stenczel Hugó felügyelő urunk még sokáig éljen az iskola, az egyház, a haza s az egész emberiség javára!
Z.

T Á R C A .
Visszhang.
Gróf Lónyay Béla urnák, az „Egyetértés^ 267-ik
mában közzétett nagyérdekíí
cikkére.

szá-

„Vessed a te kenyeredet a víz mellett,
mert sok napok múlva megtalálod azt.(<
(Pred. XI. I.)
0

E g y örvendetes, biztató és reményteljes hang csendült meg a napi sajtóban, mely minden bizonynyal méltó
arra, hogy általunk tisztelettel üdvözöltessék és „hosanná^-val fogadtassék.
Gróf Lónyay Béla indít meg társadalmi mozgalmat
a nyomasztó anyagi körülmények között vergődő protestáns papság érdekében.
Mily emelkedett gondolkodásról, mennyi nemes
érzeménytől lángol a nemes főúr érintett cikke, azt csak
az ítélheti meg, ki emberszeretettel ömledező cikkét
keresztül olvassa.
De hogy mennyi titkosan fojtogatott bánatnak, keserűségnek és kétségnek sötét éjszakájára illeszté néhány
„mesteri€ toll vonása az enyhületnek, reménynek biztató
hajnalát! mily sok, a kötelességek nehéz igáját viselő,
az élet derűs gyönyöreitől elszokott szív dobogott fel
édesen e rég várva várt hangtól, s kezdett örömre gerjedezni : azt csak az Ítélheti meg, aki közelebbről ismeretes amaz „ egész életökön martyri önfeláldozással — nyomorult anyagi viszonyok között nem is élve, csak tengődve
híveik jobbléteért működő' szerény férfiak :* a protestáns
lelkészek életmódjával, s családi viszonyaival.
Akarsz-e nyájas világi olvasó bepillantani egy ily
protestáns pap szegényes hajlékába ? Jer velem ! Ne állapodjunk meg a dúsgazdag alföld zsírtól csepegő rónáin
s népes egyházai között! Ott fényes pompát, jólétet,
édes megelégedést látsz, itt ott fényes hintók repítik
Kálvin palástos utódát! De jer velem Máramaros, Ugocsa, Zemplén, Szabolcs, Abauj stb. egyházmegyék sivár
talajára s néptelen egyházai közzé, s próbáld elfojtani
a részvét könyeit, ha van benned emberi érzés ! Ott ta-

lálsz egy két szobás rongyos viskót ! Ki lakja azt ? Talán tett bizodalmat elvesztve s kigűnyolva sárral és piszoka bakter ? Vagy a barmok pásztora ? Nem ! Epen most kal táplálkozik, s alattomos hajlóvadászatot tervez a
lép ki meghajolva az alacsony roskatag ajtón, melynek fennálló társadalmi rend ellen a nihilizmus s több eféle
hasadékai között a szél behordja a havat, egy sáppadt, rémei korunknak áldásra s imára nyitnák meg ajkaikat !
őszbe vegyült alak, - ruhája barna színt mutat, hajdan A békesség, szeretet csókolgatnák egymást társadalmunkban !
I O — 1 5 év előtt fekete lehetett, most a reája vetett folTisztelt lelkésztársak ! íme egy főúr ma, midőn
toktól közelről különböző színt m u t a t ! . . . Bent a szoarra
legnagyobb
szükség van, odaszól hazánk társadalbában a nő gondülte, barázdolt halavány arccal, síró
gyermekektől körülvéve, ott abban a szobában, hol az mának szívéhez és így szól szent könyvünkkel: »Avagy
asztalon ki van tárva a szentkönyv, s a férj szellemi nem sirok vala-e azon, a kinek nyomorult idei valának,
kincseket gyűjteni iparkodik hívei boldogitására, szűk a szűkölködők miatt az én lelkem nem volt-e szomorú ?*
és gőzös konyhán enni valót készit, mi alatt legkisebb (Job. XXX. 25.) S szól így az iíjuság kellemes és szóragyermekét sovány emlőjén emteti. Elkészül az egyszerű koztató virágai közt, az élet gyönyöreinek teljében ! Jeebéd, körülüli az asztalt a népes család ; de az étvágy gyezzétek fel magatoknak e nap emlékét, s áldjátok és
hiányzik a családfőknél, a szüléket betegesekké tette üdvözöljétek a nemesen érzőt s velem együtt kívánjatok
a fárasztó munka és az ölő gond ; a sáppadt nő lopva sikert nemes kezdeményezéséhez !
En pedig megvagyok győződve afelől, hogy a nevet néhány kétségbe esett pillantást a férj beesett arcára, melyből azt a lélekölő gondolatot lehet kiolvasni: mesen érző főúr kezdeményezése nem leend a pusztában
„mi lesz velünk, ha itt hagy e jobb sorsra méltó ember ? elhangzó ige ! Már látom az időt, midőn e kibeszélhetetlen áldást magában hordozó elvetett mag megeleveHol fogok megállhatni éhező, síró és rongyos árváimmal ?*
Es a férjet elszólítják a kötelesség gondjai, mun- nedik, s a jobbak sorakozni fognak felnövelni azt oly
kához kezd, vagy csak kezdene ! De haj ! Midőn a nő élő fává, mely alatt a prot. lelkészek gyámol nélkül
és gyermekek elvonulnak, sötét gondfelhők tornyosul- maradt özvegyei s árvái édesen megpihenhetnek.
En hiszem ezt, sőt megvagyok felőle győződve,
nak homlokára, eszméit elöli a kétség tépő érzete, a
mert
érzem, hogy nekünk nyomorral küzdő protestáns
toll kihull kezéből, a lángoló érzemények helyett szakalelkészeknek
jogunk van a haza, a társadalom, a nemedozott sohajok töredeznek fel fájó kebléből !
sen
érző
emberbarátok
részvétéhez.
íme t. olvasó, ez sorsa igen igen számos protestáns
E részvétet megérdemli a múltban, a jelenben
papi családnak, még pedig a nagyítás legkisebb mérvégzett és a jövendőben végzendő lelkiismeretes muntéke nélkül.
Az állam mit tesz e becsületes napszámosokért ? kálkodásunk.
Nem pompára, nem fényre, nem fennenjáró csilEvenként egy-egy egyházmegyében a mindennapi égbelogásra
vágyunk mi! Csak arra, hogy legyen meg
síró nyomor enyhítésére ád annyit, hogy e legnehezebb
»mindennapi
kenyerünk 8 , hogy felszabaduljunk a jövő
sorssal küzdőnek jut belőle 10—20 forint — száz husz
kétségbeejtő gondjainak acél nyomása alól, mely oly
gémnek hatvan keszeg; de már arról, hogy mint a néptanítók családjának jövendőjét biztosította, a szegény sok üdvös tervet semmisít meg csirájában, mely oly
protestáns papoknak is juttatna valamit ily céllal, még sok nemes munkáról veszi le lankadt kezeinket! Csak
csak reménybelileg se gondoskodik ; pedig nem én mon- arra vágyunk, hogy az emberi nemes jótétemény által
(<
dom, de a történelem kiáltja, hogy akár az alkotmányos kigyomláltassék a »nyomornak ama fája , melyről eddig
szabadságnak, akár a nemzeti nyelvnek, akár a hazasze- koldus botot tort siralmas bolyongásaira gyámol nélkül
retetnek nem voltak e haza földén hatalmasabb oszlopai maradt családunk.
Fogadja a nemes gróf tiszteletteljes üdvözlésem s
a protestáns papoknal. Hanem a helyett teherrel, folylegméltóbb
elismerésem kifejezését.
tonos kiadványozásokkal, dijnélküli szolgálmányokkal katoNyíregyháza
szept. 26. 1880.
naságnál, adó ügynél stb. stb. jómóddal megvagyunk
<(
Lukács Ödön,
„áldva.
f. szabolcsi ref. esperes.
Hala legyen azért azon nemes érzésű főúrnak, ki ezen
oly régen érzett bajon társadalmi uton akar segíteni ?
íme nem mondhatjuk t ö b b é : »Nincsen ki szánna engemet ! 8 (I. Sám. 22. 8). Sőt inkább örömmel hirdetjük a
nemes szívű gróf úrra vonatkozva : „örök emlékezetben
érettségi vizsgálatok, vonatkozással a gymnasiumi szervAz
leszen az igaz és irgalmas* (C XII zsolt. ó. v.)
vezetre., tantervre és tantárgyakra.
Irta Székely Ferenc,
Van-e valami szebb és idvességesebb, mint egy nagyenyedi ref. főiskolai tanár. (Különlenyomat az ,,Egyolyan szóhang és nemes kezdeményezés, mely a jólét házi és iskolai szemlébőlBudapest.
Franklin-társulat
és gazdagság fényes termeiből csendül meg a szenvedők nyomdája. 1880.) 8-d rét. 97 lap. Ara 60 kr. Kapható
Kókay Lajos
könyvkereskedésében.
kunyhói felé ? Azok, kik a világ sorsát igazgatják vajha
Fent címzett munka, mint bevezetésében jelezve
az emberi > érzés emez idvezitő mezejére lépnének ! Oh
akkor az a nyomor, mely az emberekbe s Istenbe ve- van, válasz kiván lenni Dr. Eutter Nandornak a tanar-
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egyleti közlöny 1879—80. évi 8. számában megjelent
azon cikkére, mely a szóbeli érettségi vizsgálat megszüntetésével egyedül írásbeli vizsgálat tartását hozza javaslatba. S minthogy Székely szerint a Dr. Lutter cikkében
felhozottak az érettségi vizsgálatoknak csak külsőségeire
vonatkoznak, de az érettségi vizsgálat lényegére, a követelmény mértékére nem terjednek ki : szerzőnk a kérdést ezen oldalról szándékozik vizsgálata tárgyává tenni.
Mindenek előtt az érettségi vizsgálat történelmi
fejlődését ismerteti, előadván, hogy az Poroszországban
keletkezett az 1788-ki porosz királyi edictummal, s tulajdonkép az államfő beavatkozásának eredménye volt
az állam érdekeinek megóvása tekintetéből, hogy azon
ifjak, kik majdan az állami és egyházi hivatalok betöltésére lesznek hivatva, csak kellő előkészület után léphessenek az egyetemre, hogy ott aztán illető szaktanulmányaikkal alaposan és sikeresen foglalkozhassanak.
Csakhamar életbe lépett az ezután egyébb német államokban is. Austriába 1849-ben vitetett s onnan mihozzánk is átültették, s míg az eredeti szabályzat idők folytán mindenütt, még Austriában is kisebb-nagyobb mértékben változtatáson, módosításon ment keresztül, nálunk
maiglan is az osztrák 1849-ki érettségi vizsgálati szabályzat van nem annyira érvényben, mint szokásban.
Ezen történelmi bevezetés után azonban oly annyira
érdekes, meggyőző és tanulságos vizsgálódásokat teszen
a gymnasium szervezetére, tantervére és tantárgyaira
vonatkozólag, hogy e rövid ismertetés tulajdonkép csakis
ezeknek kiemeléseért és summázásáért történik.
Hazánkban több mint egy év óta élénk mozgalom
uralkodik a gymnasiumok szervezése, rendezése körül.
Midőn szerzőnk cikksorozatát irta, három hazai gymnasiumi szervezet s tanterv állott készen előtte u. m. :
a magyar államé, a ref. egy. tanügyi bizottságé és az
erdélyi reformátusoké.
Azon eljárás, amely szerint mindhármat elbírálja,
abban áll, hogy azokat egy egész sereg, főként német
gymnasiumokkal hasonlítja össze, s ezen összehasonlítás
által annál élesebben tünteti fel a másiknak hibáit s
fogyatkozásait.
Abban, a mi a gymnasium feladata és célja, mind
a mieink mind a külföldiek jóformán egyet értenek, hogy
t. i. a gymnasium a görög és római irodalom s műveltség felhasználásával az egyetemre előkészítő, e mellett
azonban azon öncéllal is biró intézet, hogy általános
miveltséget nyújtson. E cél elérésére bizonyos számú
évekig tartó rendszeres oktatásra van szükség. Németországban hosszas tapasztalatok alapján azon meggyőződésre jutottak, hogy a gymnasiumnak, hogy növendékeit az egyetemre előkészítse, legalább 9 évre van
szüksége. Ezt belátva Bajorország is 1874-ben, addig
8 osztályú gymnasiumait 9 osztályuakká emelte. Sőt
Würtembergben épen 10 éves a gymnasialis cursus, valamint felemlítendő az is, hogy Poroszországban is tervezik a 10 évre felemelést. A magyar mindhárom tanterv
mindazonaltal a gymnasiumi pályát csak 8 évre szabja

— a magyar állami, mert az Entwurfból úgy vette át
s mert Ausztriában is annyi, az erdélyi talán mert az
államitól úgy sem térhet el, s mert tán a 9 év sok
pénzbe kerül, a ref. egy. tanügyi bizottság inkább megvan győződve a 9 év helyességéről s szükségességéről, a
a mi minden tetemesebb költség nélkül is megvalósítható, ha mint Németországon is, célszerű berendezés
mellett két osztály közösen hallgat némely tárgyakat, a
8 éves tantervet 9 évesre módosíttatni hatarozta. Azonban a legközelebb megtartott konventen opportunitási
tekintetekből a 8 éves cursus állapíttatik meg, pedig
ha a szavazatok non numerantur sed ponderantur : akkor kétségen kívüli a ref. statusban a 9 éves cursus diadala. Ime tisztelt olvasó ! szerzőnk tehát méltán látja a
mi 8 éves gymnasiumainknak a külföldi 9 évekkel egybevetve hátrányát a kitűzött cél elérésére. Bizony nézetem szerint is a 9 éves óbor a vele különben egyenlő
természetű 8 éves óbornál mégis csak érettebb.
Másik még sokkal szembetűnőbb hátránya a mi tanterveinknek a külföldiekéhez képest a heti órák számának
kisebbségében van. Székely először az egyes tantárgyak
heti óra-számát állítja össze az általa egybehasonlítás
végett felvett gymnasiumokban, kiszámítva azt is, hogy
az összes tanórák hányadrésze esik az illető tantárgyra,
azután az osztályok heti óra számát.
Mi rövidség okáért csak az utóbbit vesszük át i t t :
Heti órák száma : (a 10 osztályban alulról felfelé)
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII. VIII.

IX.

X.

Belga

21

25

25

27

27

28

26

—

—

—

=179

Baseli

21

22

24

24

32

31

28

28

28

—

=238

Berni

24

24

27

28

30

31

29

30

—

—

=223

Zürichi

25

29

31

33

33

33

33

—

n

—

=217

Badeni

23

23

26

30

30

30

30

29

29

—

=250

Porosz

24

26

28

30

30

30

30

30

30

—

=258

O'.asz

22

22

22

23

23

Orosz

21

22

26

26

26

2 5 » / , 2 5 V2 2 6 7 ,
26
27
27

—

—

=1897,

—

—

=201

Osztrák

22

23

24

25

25

24

25

25

—

—

=193

\\ iirtcinbtrgi

23

25

23

27

28

28

30

30

30

30

=274

Magyar állami 21

21

23

24

28

28

30

30

—

—

=205

Rrf.pgy.tan. biz. 2 0

20

24

23

25

25

28

28

—

—

=

Erdélyi ref. 2 2

21

23

24

26

27

26

26

—

—

=195

193

E számok, igazán találólag mondja szerző, dum
tacent clamant. Ugyanis constatálhatni belőlök, »hogy
azon gymnasiumok között, melyek érettségi bizonyítványnyal bocsátják ki növendékeiket, a mi gymnasiumainkban a legkisebb az összes órák száma. Mert
igaz ugyan, hogy a magyar állami tantervben 12 órával több van, mint az osztrák tantervben, és az olasz
tantervben csak I89V 2 óra van, de tekintetbe veendő,
hogy az osztrák tantervben nincs modern nyelv, az
olaszban pedig nincs vallás és modern nyelv ; ha tehát
a nálunk modern nyelv tanítására fordított 19 órát az
osztrák tantervbe tennők, akkor ott az órák száma
213-ra emelkednék; s ha az olasz tantervbe vallásra
csak 12, és modern nyelvre 19 órát tennénk, itt meg
220 l /^-re menne az órak száma. A schiveizi gymnasiumokban is, még a 67 2 éves tanfolyamu zürichiben is,
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jelentékenyen felülhaladja az órák száma a mienket,
s ennélfogva itt, ha a gymn. tanfolyam kevesebb évekből áll is, részint a heti órák többsége által, részint az
által van biztosítva a gymnasium céljának elérése, mert
ott 6 osztályú népiskola sikeres bevégzése után vétetnek csak fel, tehát már képzettebb és fejlettebb korukban a növendékek a gymnasiumba. Egyedül Belgiumban kevesebb mind az osztályok, mind a heti tanórák
száma, de a belga gymnasiumokról nincs miért hímet
várni, mert ott az egyetem szállítja alább igényeit a
gymnasiumi követelmények tekintetében.
És noha a gymn. képzés súlypontját a régi latin
és görök nyelvek s irodalmak képezik, mint oly tantárgyak, melyek a legtöbb tehetségét veszik egyszerre
igénybe, mégis másik szomorúan constatálható dolog
az, hogy Európa összes nemzetei és felekezetei között
épen a magyar reformátusok azok, kik a classikus tanulmanyokat a legkisebb figyelemben részesítik, a többiekhez képest majdnem csúfolódnak velők. Hiszen míg
a latinra és görögre együtt véve esik : Belgiumban 82,
Baselben 99, Bernben 91, Zürichben 94, Badenben 109,
Poroszországban 128, Olaszországban j6,
Oroszországban
85, Ausztriában 78, Wiirtembergben 144, a magyar állami
tanterv szerint is 67 ó r a : addig nálunk az egyetemes
tanügyi bizottság tanterve szerint csak 59, az erdélyi reformátusoké szerint pedig csak 60 óra jut.*
Lényeges hibájául róvja fel mindhárom magyarországi tantervnek a szerző azt is, hogy tömve vannak
realiákkal. Érdekesen fejtegeti e pontnál a nyelvek képző
hatásának a reáliáké felett való kimondhatatlan előnyeit
és hogy amazok, nem pedig a reáliák képesek a lelki
tehetségek minél nagyobb fejlődését — amiben áll
pedig épen a gymnasium feladata — eszközölni, azt,
úgymond, elvben mi is elismerjük ugyan, de a kivitelben
vagyis a tantárgyak óraszám szerint való beosztásában
annyi helyet foglalnak el mégis nálunk a reáliák, mint
sehol más külföldi gymnasiumban nem.
E tekintetben is a számok a legszemkeszőkőbben
feltüntetik a helyzet fonákságát. Jelesen : »mig a nyelvek
tanítására esik: Belgiumban 132, Baselben 154, Bernben
139, Zürichben 138, Badenben 153, Poroszországban 165,
Olaszországban (modern nyelv nélkül) 120, Oroszországban 128, Würtembergben 182 óra, addig a ministeri tanterv szerint csak 116, a ref. egy. tanügyi bizottsága szerint 104, az erdélyi reformátusoké szerint épen csak 102
óra ; és míg a realiákra (földrajz, természetrajz, természettan) esik: Belgiumban 10, Baselben 20, Bernben 18,
Zürichben 10, Badenben 26, Poroszországban 20, Olaszországban 22, Oroszországban 18, Austriában 24, Würtembergben (10 éves tanfolyam mellett) 20 óra, addig a
ministeri tanterv szerint jut 31, a ref. egyet, tanügyi bizottságé szerint 27, az erdélyi reformátusoké szerint mar
37 óra.
Egybefoglalva már szerző itt feltüntetett főbb egybehasonlításainak eredményét: tény, hogy a mi gymnasiumaink irányaik megvalósíthatására a legtöbb külföl-

dihez képest kevesebb tanfolyamot, s még kevesebb
heti óraszámot vesznek íel, s hogy a tantárgyak képző
hatásához épen megfordított arányban alkalmazzák az
órák számát mint külföldön, s így céljokat is alig valósíthatják meg.
Mit következtet ezekből szerzőnk műve befejezésében az érettségi vizsgákra nézve csak röviden érintem. Fejtegetéseinek végeredménye oda megy ki, hogy
miután a gymnasium szervezete, tanterve és az érettségi vizsgálat egymással szoros kapcsolatban vannak, azért
nem egyes külsőségek tekintetében kell ezen módosításokat tenni, hanem ezt amazokból folyólag kell szervezni, követelményének mértékét inkább csak a főtantárgyakra szabni s az érettségi vizsgát úgy tartani, hogy
kitűnjék az ifjúnak önmunka ereje a célból, hogy az
egyetemen sikeresen tanulmányozhasson.
Dúzs

Sándor.

B E L F O L D .
A bányakerületi ág. hitv. egyházkerület
közgyűlése.
Október 9-én, reggel 9 órakor az ev. egyházépület dísztermében összegyűltek az ág. hitv. ev. bányakerület esperességi küldöttei az évi rendes közgyűlésre.
Mindenek előtt azonban az újonnan választatott felügyelő,
Fabmyi Theofil úr ő Méltóságának ünnepélyes beiktatása
volt végzendő. Mihez képest felolvastatik a szavazatszedő
bizottság jegyzőkönyve, miből is kitűnvén Fabinyí Theofil
úrnak nagy szavazattöbbséggel történt megválasztatása,
Veress Pál úr ideiglenes világi elnök úr felszólítja a
közgyűlést, menesztene küldöttséget a felügyelő úr üdvözlésére és a közgyűlés körébe való elkísérésre. A
küldöttség Sárkány József főtörvényszéki ülnök úr vezérlete alatt állott: Sárkány János, szarvasi leik., Kramár
Béla, bánáti esp., Tatay István, szarvasi gymn. igazgató
és Zsilinszky Mihály, országgyűlési képviselő urakból.
Fabinyi úr megjelenvén, superintendens úr által
hivatalosan kérdeztetik, elfogadja-e a reábízott hivatalt.
Fabinyi úr kötelességének nyilvánítja a közbizalom által
ráruházott hivatal elfogadását. Erre a templomba indulnak az összegyűltek Istentiszteletre. Két versének után
Győry Vilmos megható imat mond, szentírási helyet
olvas fel s az áldás s I versének után visszatérnek a
tanácsterembe, hol superintendens úr tartalomdús beszédben üdvözli az uj felügyelő urat, s az eskütételre
felszólítja. Az eskü utan Fabinyi úr székfoglaló beszédét
tarta. Ennek befejeztével b. Radvánszky Antal egyet,
felügyelő, utána Földváry Mihály, pestmegyei alispan,
végre Breznyik János, selmeci igazgató üdvözlik az uj
kerületi felügyelő urat.
Egyszerű, igazi prot. jellegű, de épen azért lélek-

emelő ünnepély volt, melynek fénypontját az uj felügyelő programmszerű székfoglalója képezte. A beszédet
lapunk jövő száma fogja hozni. Most pedig közöljük
Győry Vilmosnak ez alkalommal mondott gyönyörű
imáját.

S nagy ünnep ez, szent napja fogadásnak

!

Hűséget esküszik ma a vezér ;
De részünkről is napja szóadásnak :
Megtenni híven amit szinte kér.
Zászlónk az ő szilárd kezébe' lengjen,
De a sereg híven nyomába' menjen. —
Hallassa ő, s mi halljuk meg szavát,

Im díszben áll oltára templomodnak,
Hatalmas Isten, égi szent Atyánk !
Az ajkon ihlett hangzatok fakadnak,
Feléd repül mi egyesült imánk !
Feléd, nagy Isten, életünknek atyja
Ki azt, mi jó, ingyen — kegyébül adja,
Kinek hatalma, mint kegyelme nagy,
Ki minden áldás kútforrása vagy !
Nagy ünnep az, a melyre összejöttünk,
Nagy ünnep, Szent

tárgyának

Igy érjük a szent ügy diadalát !
S nagy ünnep ez, — esdeklés

ünnepélye :

Hogy a kit adtál, tartsd meg őt nekünk !
Közös kincsünkké lett ma drága élte,
Közérzettel kell értté esdenünk!
Oh tartsd meg őt soká, erőben, épen, —
Soká emelje a zászlót kezében, —
Soká legyen reményünk, ö r ö m ü n k :
Buzgó imánkat halld meg Istenünk !

általa !

Amen.

Lehetne-e drágább, becsesb előttünk,
Mint a mi Egyházunknak szent java ! ?
Azé, a melynek Krisztus drága vére
Hullt szent pecsét gyanánt alapkövére —
A melyben a föld menynyel fog kezet,
S mely földön áld. és menny felé vezet !
Nagy ünnep ez, hálának

ünnepélye :

Hogy ez a kincs nekünk is birtokunk !
S hogy úgy megálda Istenünk segélye,
Hogy érte most, remegni nincs okunk !
Hogy a kínos, setét homályu multak,
Egünkről szétoszoltak, elvonultak ;
Vigasztalóbb napokra virradánk
És nyájasabb deríi mosolyg reánk.
Mi hosszú volt apáink szenvedése !
Oh mennyi vér hullt, — mennyi köny ömölt !
H a támadt vak gyűlölség üldözése :
Mi gyásznak színterévé vált a föld !
Ránk boldogabb idők következének,
Nekünk, áldásit a T e szent Igédnek,
— Miképen ő tanitá, szent Fiad, —
Bírnunk

s hirdetnünk,

egyaránt szabad !

De jöttivei nyugalmasabb időnek
Ne légyünk tétlenek, s gondatlanok !
Ki tudja mit rejt méhe a jövőnek ? !
» Vigyázzatok, és imádkozzatok !*
Kinél sokat tevéi le nagy javadból,
Sokat kivánsz elő is egykor attól ;
A drága kincset bírni nem elég, —
Megóvni is kell, és nevelni még !
S mi, hogy megóvjuk, és hogy még neveljük :
Uj őrnek hű kezére bíztuk azt ;
Nyugalmunkat mi, hűségébe' leljük,
U j a b b öröm, mely uj hálát fakaszt.
Azért nagy ünnep e mi ünnepélyünk,
Hogy újra olly vezért adál minékünk,
Ki szent ügyünknek biztos oszlopa,
S kinél a mult, — jövőnk kész záloga.
Nagy ünnep ez, — bizalmunk
ünnepélye
Mely megtalálta a mit keresett,
— Vezetni uj virulásnak feléje, —
A hű, szelid s még is szilárd kezet !
Ki mindig higgadt a megfontolásban,
Mélyen belátó bölcs tanácsadásban,
Ki törvényt tisztel, törvényt követel,
Ue tettre is kész, hogyha tenni kell.

Egyházlátogatás Pestmegye felső

részében.

(Folytatás).

Domonyba sept. 13. d. u. érkezett a kánonszerű
egyházlatogatast végző Dr. Szeberényi Gusztáv püspök
úr, s az ünneplő egyház által a templom és paplak
közötti téren fogadtatott, hol is az ifjú lelkész : Endreffy
János, érzelemteljes üdvözlő beszédet intézett a főpásztorhoz, kinek köszönő válasza után, olvastatott a látogatási jegyzőkönyv a paplakon. Ebből meggyőződött
a superintendens, hogy itt is mindenek jó rendben folynak s az uj lelkész hűséges legeltetője a reá bizott
nyájnak. Csak egy körülmény okozott gondteljes, nehéz
felhőket. Ugyanis a magboldogult lelkész jóhiszemüleg
a maga felelősségére kiadta az egyház egyetlen, 200
frtnyi — Perger-féle-iskolai alapítvanyát, még pedig minden kötvény s biztosíték nélkül egy előkelő, jó hitelű
egyénnek kölcsön, ki időközben elhalálozván s vagyona
idegen kézre kerülvén, az alapítvány veszendőbe ment.
Ennek megmentése komoly és szigorú intézkedést tett
szükségessé. De mily édes öröm szállta meg a látogatási személyzetet, midőn nemcsak hogy a nagyobbára
más vallású közbirtokosság — jelenlévő tagjai, azon kegyeletes Ígéretet tették, hogy a volt lelkész emléke iránti
tekintetből, az alapítványt aláírás utján helyre állítják,
de az esperességi helyettes felügyelő : Báró Podmanicky
Levente ezen 200 frtnak néhány nap alatti lefizetésére
magát lekötelezte, és így nem csak hogy sok kellemetlenségnek elejét vette, de fényes nevének is uj emlékoszlopot emelt aere perennius ! A Perger-féle alapítvány
tehát ismét fogja áldásos missióját folytatni a domonyi
egyház iskolájánál.
Este fényes lakoma volt, id. Marossy Károly, helyb.
közbirtokos és egyházi felügyelő úri házánál, hol a házi
asszonyi tisztet két kedves leánya: Nemeshegyi
Bella
és Marossy Etelka teljesítették s a kedélyesen mulató
vendégek részéről az elismerés nefele)ts-koszoru-]á.t érdemlék ki.
Reggeli 10 órakor kezdetét vette az istenitisztelet,
melyen a helyb. lelkész Endreffy János itjui hévvel és
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lelkesedéssel szónokolt. A superintendens úr több rendbeli célszerű intézkedései közül kiemelendő a következő.
Ugyanis a zsidai leánygyülekezetnek évek óta elintézetlenül maradt abbéli ügyét, hogy a lelkész hányszor hirdesse nálok az isten igéjét, kellő tapintatossággal, ugy
az anya, mint a leányegyház megnyugvására, akképen
intézte el, hogy a lelkész ezután 8-szor egy évben fog
a filiába kijárni, a mikor ez előfogatot köteles érette
küldeni.
Ezek után a célszerűen berendezett iskola vétetett szemle alá. Igy következett a gazdag ebéd, ismét
csak Marossy Károly vendégszerető házánál. Domony
kedves hajlékaitól elbúcsúzván, lovasok kísérete mellett,
számos fogaton, a csendes Mácsán keresztül, a korona
uradalom tisztilaka elé értünk, hol a püspök úr s kísérete a velünk jövő Vladár Sándor, buzgó hívünket
szerencséltette látogatásával családi tűzhelyénél.
Szept. 14-én d. u. 5 órakor elértük a tót-györki
határt, hol a váci felső járás főszolgabiraja: Kemény
Gusztáv és az egyház felügyelője: Szlavnicai
Sándor
Géza melegen üdvözlék a főpásztort. T. Györkön diadalívek alatt elhaladva, a paplak előtt a lelkész: Kiss
Péter hatásos beszéddel fogadta a püspököt Este olvastatott a látogatási jegyzőkönyv, melyből kitűnt, hogy
az egyháznál kegyes alapítványokat tettek, néhai Sturman Márton, a tiszai kerület egykori hires felügyelője
Párnicky Ede s mások, mely alapítványok nagy részét
az elszegényedett egyház, oly kötelezettséggel, hogy
azokat körülményei jobbra fordultával helyre fogja pótolni, épületei fenntartására s adó fizetésre elköltötte.
A kegyes alapítványok helyre állítása azonban ez ideig
azért sem sikerült, mert a paplak két év előtt leégvén,
a tehetetlen gyenge gyülekezet uj adósságokba verte
magat. Az isten adjon neki, régi fényes múltjához mért
szebb j ö v ő t ! . . .
Szept. 15-én az úr házában erőteljes, hatásos
szónoklatot mondott a lelkész, mire a főpásztor kenetteljes beszédben válaszolt, intvén a híveket, hogy apáik
örökségét őrizzék meg, biztatván őket, hogy azért, ha
valaki az egyházat szeretetteljesen gyámolítja, még
senki sem lett szegényebbé . . . Az iskola megtekintése s a 44 év óta tanítóskodó Kardos József meglátogatása utan következett a lelkésznél az ízletes
ebéd.
Felköszöntők itt sem hiányzottak. Minek utánna a főpásztort híven kisérő helyettes felügyelő : B. Podmanicky Levente sürgős teendői miatt, a kíséretből kivált,
elkövetkezett a búcsúzás órája, s mert Báró Prónay
Dezső' úrnak készséggel felajánlott négyes díszfogata a
rosz út miatt késett, Beer Gusztáv közbirt. igazgató
maga hajtván a lovakat sajat fogatán, számos kocsi és
lovas kisérete mellett, vitte a főpásztort a regényes —
Csővárra.
(Folytatjuk.)

Galgavölgyi

A losonci ev. egyház köréből.
Csak ma lettem figyelmeztetve a Prot. Egyh. és
Isk. Lap 36-ik számában közlött következő cikkre : „A
losonci ev. egyház köztiszteletben álló lelkésze Holles
Danó úr megelégelvén 4 évi sanyaruságos küzdelmét,
Dobrocs községben lett egyhangú megválasztatása folytán leköszönt losonci papságáról, s az ottani egyház
akarva nem akarva, elfogadta lemondását; mely leginkább annak tulajdonítható, hogy a hívek nem feleltek
meg kötelezettségeiknek, mi a lelkész helyzetét igen kellemetlenné tette, az egyházilletékeket oly hanyagul fizették, hogy a hátralékok behajtása úgyszólván mindennapi
teendőit képezte a szolgabíróis polgármesteri hivatalnak. 4
Ha azt panaszolja valaki ez vagy amaz protestáns
egyházról, hogy szegény, semmi ujjat, sem meglepőt
nem mondott ; mert bizony fájdalom igen csekély hazánkban azon prot. egyházak száma, melyek dús alapítványokkal kérkedhetnének; többnyire a hívek adózása
s áldozatkészségére van fektetve fenntartásuk biztositéka
— nem mondható örvendetes állapotnak ; de nem is
szégyen, sem bűn ; hanem a protestáns embernek büszkesége, hogy egyházát mint sajátját önerejével tartja
fenn, mi által egyszersmind megóvja autonómiáját — azonban annyival inkább megszomoritó, ha valamely protestáns egyház ellen afféle súlyos vád emeltetik, milyen a
fennhivatkozott cikkben foglaltatik. De hála a gondviselésnek, hogy az egyházunkat méltatlanul megtámadó, s
lealacsonyító vádját cikkezőnek mindennek inkább mint
a valósággal összeegyeztethetőnek nyilváníthatom.
Egyházunk elszegényedése még a 1849. orosz dúlástól veszi eredetét, midőn iskolái, templomai íeldúlattak, elhamvadtak, minden vagyona elraboltatott, hívei
földönfutó koldusokká lettek és azon években nekünk
még könyöradomány gyűjtés is megtiltatott; mégis találkoztak könyörületes adakozók, kiknek segélyzése és
lassanként visszaszármazott híveink folytonos adózásai
igénybevételével s megerőltetéssel nagysokára sikerült
épületeinket rendbe hozni; de azon majdnem 60000 forintnyi költségre, még ma is vagy 16000 forintnyi teher
nyomja vállainkat.
Ha figyelembe vesszük, hogy többnyire iparos s
kereskedőből álló egyházhíveinknek saját életfenntartások is mily nagy nehézségeket képezett — és az utóbbi
több évi üzlet- s forgalompangást : bizony nem lehetne
méltán megróvni e hangyaszorgalmú, talpig becsületes
embereket, ha csakugyan néha az egyház iránti kötelezettségeiket nem éppen pontosan teljesítenék. Azon
állítása cikkezőnek, hogy a hatóságoknak egyéb dolguk
sincs mint egyházi illeték hatralékok behajtása, légből
kapott rágalom.
Vannak ugyan hátralékok, de azok lehetőség szerént folynak és szedetnek be, másfél évnél hosszabb
idő múlt el, mióta hatóságilag illeték behajtása nem
eszközöltetett.
A mi illeti azon, légből kapott ráfogást, hogy Holles

Danó úr 4 évig tartó sanyarú helyzetét Losoncon megelégelte, mert rendetlenül fizettettek be az egyházilletékek és e miatt rendetlenül kapta volna ki járandóságát,
azt hiszem hogy ha elolvassa e cikket, ő maga személyesen is megcáfolandná; mert Holles Danó úr nem
hogy megunta volna sorsát ezen egyházban, hanem dacára gondterhes megélhetésének, ragaszkodott ezen állomásához és valóban nem szívesen vált meg attól; de egy
12 tagból álló család, melyből vagy 3—4 felnőtt fiatal ember tavolabbi tanintézetekben nem csekély költségeti gényel, s ha csupán azon úgyszólván csekély papi
jövedelemre van utalva, valóban küzdelmes s gondokkal
terhelt, de talán sanyarúnak is nevezhető élete ; tehát a
maga és családja iránt tartozó apai kötelem kényszerité
őtet a dobrocsi — nagyobb jövedelemmel kecsegtető
— állomást elfogadni, az egyház pedig nem tartóztathatja fel a távozni akaró lelkészt, lemondását tehát természetesen elkellett fogadnia — »azt p>edig, hogy fizetését minden időben rendesen s pontosan valmint egyéb járandóságait kikapta, ha meggyőződni kiván a rágalmazó
úr, bár mikor adatokkal fogom bebizonyitni;
sőt azt is
hogy a még benn volt utolsó részletét Losoncról való elköltözködése előtt a pénztárnokkal
való számazkodás
alkalmával felvette s egyházunknál
semmiféle
követelése
sem maradt el
Szánandó lelkű s jellemű ember az olyan protestáns,
a ki saját egyházát így lealacsonyitni nem átalja —
ha van sérelme, azt terjessze a presbyteriumi közgyűlés
elé, melynek jogos tagja, nem oda a hol egyházunkat
nem ismerve — bármi koholmányt valónak hihetnek el.
Egyházunk mint talán átaljában ismeretes, még
fennálló terheinek kiegyenlítése céljából sorsjátékot ren.
dezett, melynek húzás napja 1881 március 15-kéig lett
miniszteri jóváhagyással kitűzve — a sorsjegyek most
küldetnek szét, bár a könyörűleti s kegyelet érzése
szállná meg a címzetteket, hogy könyöradománykép
küldenék el hozzánk a sorsjegyek 50 krnyi csekély arát,
hogy valahára önhibáinkon kivül okoztatott terheinktől
megmentetnénk.
Búsbak
Ádám.

K Ü L F Ö L D I EGYHÁZ ÉS ISKOLA.
Külföldi levelek.
2. Az oberammergaui

passió.

1633-ban történt, hogy a jó oberammergauiak a
bajor Alpesek egyik kies völgyében, haszontalannak bizonyulván minden emberi bölcsesség a kiütött dögvész
ellen, azt fogadták, hogy csak szűnjék meg a veszedelem,
időnként eljátszak Jézus kínszenvedésének történetét. S
mondják, hogy a fogadás nem volt hiában, azon nappal
vége szakadt a pestisnek ; a hálás utódok pedig hűen
teljesítik, mire apaik kötelezték magukat s minden o-os
évben eljatszák a passiót , a nézők épülésére és gyön y ö r ű s é g é r e / valamint magoknak is — ujabban már
nem csak lelki — hasznára.
A reggeli 8 órától este 5-ig tartó előadásban a
csecsszopó gyermektől fogva a kilencven éves aggastyánig részt vesz az egész falu népe, mert a nagy népjelenetek, minők a jeruzsálemi bevonulás, Jézus elitélése,
és a valódi cselekvényeket megelőző ótestámentomi élőképek sok személyt foglalkoztatnak egyszerre a színpadon.
A cselekvény menete szorosan ragaszkodik a biblia előadásához és a Megváltó végnapjainak történetét utolsó
diadal menetétől kezdve feltámadásáig az evangelistak
szellemében, legtöbbször - Jézusnál majdnem kivétel
nélkül, — azok szavaival is elég hűen tünteti fel. Látjuk,
amint a főpapok összeesküsznek és megvesztegetik Júdást, tanúi vagyunk az úrvacsora szereztetésének, a
gecsemanéi küzdelemnek, Jézus elfogatásának, szemeink
előtt történik a vallatás, kínzás, keresztre feszítés és mi
is halljuk az elhaló végszót »Minden elvégeztetett. 4
A feltámadás alkalmával a követ egy fehér keztyűs angyal taszítja el a sírról, míg a gépezet hiányában
elhagyott mennybemenetel helyett, — ami az egésznek
illő záradéka lett volna, — Jézust trónuson, körülötte
tanítványait s követőit látjuk ,>dicsőült helyeken, mennyei
paradicsomban 4 , míg a farizeusok előtte a porban fetrengenek.
Nem hiányozhatnak természetesen a gecsemánéi
és a töviskoronai vércseppek, a véres viz Longinus dárdája után és a latrok lábszárainak megtörése sem, a
korbácsolás és a szegek beverése azonban elég ügyesen
a színfalak mögött történik.
Ami az ótestámentomi történetekben csak hasonlít
Jézus sorsához, az a cselekvényeket megelőző élő képekben van felmutatva annak kitüntetésére, miként vonatkozik a világ teremtésétől kezdve minden, Jézus megígért üdvözítő munkájára. í g y p. a főpapok összeesküvésének élőképe, József testvéreinek összeesküvése, Jézus
kigúnyoltatásáé, Sámson gúnyoltatása, elitéltetése, a főpap
sors vetése a két aldozati kosra, feltámadásáé, Jónás
kijövetele a czethal gyomrából stb. Ezeket a középkori
szent képek után többnyire ügyesen rendezett képeket
a kar énekei magyarázzák és kötik össze a következő
jelenetekkel, ugyan ők adnak kifejezést a közönségben
feltételezett érzelmeknek az örömnek s fájdalomnak,
melyhez mindég intést és buzdítást is csatolnak.

Az idén már igen sokat beszéltek s írtak erről a
passióról, az egyik az ügyes rendezést, a korhű díszleteket magasztalta, a másik az egyszerű falusi nép művészi
előadását, Jézus fenséges alakjának megragadó hatását,
a harmadik a balzsamos alpesi levegőt és a pompás
ettali sört : a közönség pedig tódult és tódul az előadásokra ; némelyek műélvezet, mások vallásos épülés
végett; igen sokan, csakhogy elmondhassák, hogy látták
Nem lehet észre nem venni, hogy ezen drámai
a mit az egész világon csak Oberammergauban, ott is
előadásoknak van hatása, a nagy részvét, mely május
csak minden tiz évben egyszer lehet látni.
i —sept. 5 —10 ezer embert gyűjt össze minden vasár-

nap Oberammergauban, az a kitartó türelem, melylyel
a közönség nyolc-kilenc óra hosszat marad egy helyben
nem ritkán ázva, még gyakrabban izzadva, világosan
tanúsítja ezt. ha nem is lehet mindég megkülönböztetni,
melyik arc mosolyog a gonoszok bukásának, melyik a
sok fényes tarkabarkaságnak láttára és melyik könnyűt
fakasztotta a Megváltó szenvedésének gondolata, melyiket más, tán igen is emberi gyarlóságok érzete. Mindenesetre tény, hogy egy-két napi járó földről az emberek
búcsút járnak ezen előadásokhoz, csak úgy, mint a csodatevő forrásokhoz, szent ereklyékhez, vagy stigmatizált
leánykákhoz. Más kérdés, hogy a vallásos, vagy erkölcsi
haszon arányban van-e ezen nagy lelkesedéssel, míg az
viszont bizonyos, a mivel a botzeni törvényszék is indokolta 1816-ban hasonló játékok megszüntetését, hogy
„csak azon nép szeretheti az ilyen groteszk vallásos játékokat, a melynek — míg egyrészt ősei vallásán nagy
lelkesedéssel csüng, másrészt — arról durva, érzéki és
anyagi fogalmai vannak.®
Az eszme, a mely a középkori passiónak s annak
elfajulásából keletkezett modern színműnek is alapját
képezi, hogy t. i. a drámai előadás, mely az eseményt
cselekvényképpen tünteti fel, inkább hat, mint akár
mely más előadásforma, igaz : csak hogy mely komoly,
evangeliumilag képzett kedély akarja legszentebb eszményképét a Don Jüanok és a kaméliás hölgyek küzdhelyén látni, vagy ki vállalkozik arra, hogy azt az alakot, melyet már tovább eszményíteni nem lehet, személyiségével lehúzza a közönséges emberek gyarlósága
közé ? Ez a benső ellenmondás önkénytelen és öntudatlanúl nyilatkozik a közönség magatartása és ítéletében
is. A köznép, bár az egyház soha sem nyilatkozott határozottan, valóságos istenitiszeletnek tartja és rajta éppen
olyan jól — mulat, mint a mi népünk a búcsúkon; a
mívelt osztály művészetnek nézi és visszatérve nem győzi
eléggé magasztalni azt a — nemesítő hatást, melyet az
a durva hegyi népség erkölcsi és vallásos miveltségére
gyakorol. Nagyon emlékeztet ez a látvány arra a művészre, a kit a zenészek nagy festőnek, ezek viszont
kitűnő zeneszerzőnek tartottak.
Tekintsünk bele a község számadó könyvébe — s
látva, hogy a mult századi 300 frt. deficit, ugyan annyi
ezer tiszta nyereséggé változott, nem habozunk kimondani, hogy az apák szent fogadásából, vallásos együgyűségre és művészi unatkozasra számított, jövedelmező
vállalat fejlődött.
Mohos Gyula.

jPl. p r ó s a g o
A mormon nők egy uj lapot adtak ki, melyben a
többnejiiséget keményen védelmezik.
Nálunk, azt hiszem, a több férjiuság lapjának akadna
előfizetője.
>

#

Az összes protestáns egyházak között valószínűleg a Schlesvig - Holsteinben létező friederichstadti
egyház a leggazdagabb. Bevételéből nemcsak minden
egyházi kiadásokat fedezett, hanem az utóbbi két évben fejenként minden tagnak 50—70 francot osztott ki.
E hír hallatára a mi lukmafizető egyháztagjaink
Lot-i amulattal így sóhajtanak fel: én uram s istenem,
be boldog emberek azok! azok ugyan megbecsülhetik
papjukat! még a pap fizet nekik !
Már aztán, ha a lelkészek ott is tisztelet-csökkenésről panaszkodnának, . akkor csakugyan a só volna
megízetlenűlve. De nem panaszkodnak ám !
*

Az üdv hadserege. Angliában egy társulat szervezkedett, abból a célból, hogy az embereknek minél több
alkalmat nyújtson az üdv elnyerhetésére. E végből tagjai énekelve végig járják az utcákat s midőn már elég
sokan csatlakoztak hozzájok, megállnak s predikátiókat
extemporizalnak. Magokat hadseregnek nevezik, mivel
ők a sátánnál folytonos harcban vannak. De fájdalom (!)
az angol rendőrség is a sátán pártján van, a mennyiben
ama társulat tagjait sokszor vagy szétoszlatja vagy épen
elfogja és bekíséri. Így történt nem régiben is. A nagy
csoportosulás miatt fennakadván a közlekedés, a rendőr"
ség a „hadsereget* szétoszlasra szólítá föl s midőn az
nem engedelmeskedett, két vezérét elfogta és bekísérte s
masnap csak ama fogadás után bocsátottá szabadon,
hogy többé ilyen komédiát csinálni nem fognak.
*

A londoni izraeliták között nagy vita támadt. Eddig a központi zsinagóga énekkara csak férfiakból állott.
Némely újítók női hangokat is óhajtanának abba beosztani. Ugy látszik azonban, hogy ez a változás ellenkezik az izraelita orthodoxiaval, mert a főrabbi megtagadta annak kivitelét.
A Renaissance után
Hetessy Victor.

I

R O D A L O M .

I m a és egyházi beszéd, melyet a pátkai ref.
szent gyülekezet előtt, hivatala elfoglalása alkalmával
jun. 6-án elmondott és a gyülekezet közóhajara kinyomatott Bicó Pál, ref. lelkész. Székesfehérvár, Számmer
Imrénél. Ara 15 kr. Az egész bevétel a pátkai ref.
egyház szükségeire fordíttatik. — Szerző kitűnően választotta tárgyát, mely egészen alkalmi, minden legparányibb
vonatkozásaban is. Már pedig a tárgy ügyes kiválasztása féligmeddig biztosítja a sikert. Az előimaban előadja, hogy ő, a pásztor, nyája közepett, csüggedezve,
elerőtleniilve áll meg az Ur szent színe előtt s Csel.
XVIII. 9—10. alapjan elmondja, 1., hogy mitől félhet?

2., hogy mi bátorítja félelmében ? Félhet a korunkban
eláradt hitközöny és buzgósághiánytól, az erkölcsi lazultságtól, s az emberi gyarlóságtól. De bátorítja félelmében, hogy az Ur el nem h a g y j a ; erőt ád csüggedésében még az is, mit szent leckéje kifejez, miszerint
„sok népem van a városban®, mely más szóval azt
jelenti, hogy vele lesz a nép és a gyülekezet, s az is
támogatja őt munkájában. Pályája kezdetén nem remeg többé, mert — amint meleg közvetlenséggel mondja,
„igaz, hogy egy gyönge ifjú embert láttok magatok
előtt, ámde bátor, erős az a szent léleknek ereje által,
mely elhívta e pályára és a ki hirdetni fogja az igét
alkalmas és alkalmatlan időben. 4 Ú g y legyen !
A Celder Márton által szerkesztett
Vasárnap
című népies hetilap 2 ik száma is megjelent, melyben
Könyves Tóth Kálmán, L á n g Adolf, Celder Márton,
Zsigmond Sándor és Molnár Zsigmond népszerűen írt
cikkei foglaltatnak. Megemlítésre méltónak tartjuk, hogy
e hézagpótló „evangyeliomi hetilap, a magyar nép barátja* első számából 6ooo példány küldetett szét. Mindenütt kedvesen fogadják a „Vasárnapot®, melynek
állandósága a lelkészek és tanítóktól függ, kiknek becses figyelmébe a legmelegebben ajánljuk e lapot. Előfizetési ára egy évre 2 frt, egyes szám ára 4 kr.
A Rill József szerkesztésében megjelenő Magyar
paed. Szemle, tanügyi havi közlöny Gáspár János önéletrajzát s az iró fényképnyomatű arcképét hozza. Az
autobiographia rendkívül érdekes, mely az ujabbkori
magyar tanügy belső élete történelméhez számos érdekes adalékot nyújt. Kár, hogy ez önéletrajz térkimélés
okáért csak megcsonkítva közöltetik. A Paed. Szemle
előfizetési ára 2 frt 50 kr.

K Ü L Ö N F É L É K .

kolatársak közül csak kettő maradt el igazolatlanul ;
nagyobb részök azonban megjelent. Ott voltak Balogh
Ambrus berek-böszörményi, Balogh István fülpösi, Böszörményi Lajos gyantai lelkész, Dávid Mihály debreceni
tanitó, Dorogi Lajos kisújszállási lelkész, — kit egyszersmind az összejövetel elnökéül választottak meg, —
nejével, továbbá jelenvoltak Győry Lajos kisújszállási
gymn. tanár, Kéry Pál paposi lelkész, mindakettő nejével együtt, Lápossy János tisza-eszlári lelkész, Mészöly Gáspár nagykőrösi főgymn. tanár, Papp Lajos füzesgyarmati
lelkész-tanitó, nejével, Sajó György debreceni ügyvéd,
az összejövetel megválasztott jegyzője, Sipos János füzesgyarmati tanitó, Dr. Szabó György orvos, Szendy Lajos
adorjási lelkész, nejével, Szikszay János lázárii és Vecsey
Sándor asszonyvásári lelkész. Az értekezleten önkénytes
adakozás útján 56 frt gyűlt Össze, mely mindaddig tőkésíttetik, míg 100 frtra emelkedik, s akkor, évenkénti
kamata a legjobb prédikációt készítő theologusnak a
practica theologia tanára által jutalmul fog kiadatni. Este
kedélyes vacsorára gyűltek egybe a Hungáriában hova
egykori szeretett tanáraik Tóth Sámuel és Balogh Ferenc
is meghivattak. A mostani találkozók kötelezték magukat arra, hogy 10 év múlva, 1890 okt. i-sején ismét
összejönnek Debrecenben, hogy élvezhessék a viszontlátás örömét, melynek nagy voltáról tanúskodott ez a
jelenlegi, rendkívül jól sikerült találkozás.
* A lourdesi szűz cultusa Lajtántúl kivált a főranguak közt, évről-évre nagyobb körben terjed. Lourdesból Ausztriába az utóbbi 5 évben 300.000 lourdesi
szentelt vízzel telt üveget küldtek Ebből az a tanulság,
hogy ott több a becsülete a szentelt víznek, mint minálunk, hol a közmondás is azt tartja : „se árt, se használ mint a körösi szentelt víz.® Szobrokból különösen
nagy az import Ausztriába; csak maga a gmundi capucinusok gvardiánja, páter Methodius Jelinek 120 szobrot rendelt meg Lourdesból. Az emlékek, rózsakoszoruk és képek, melyeket az osztrákok megrendelnek,
évenként néhány százezer darabra rúg. A hivek ezen
buzgalma felhasználásara, most már bizottság is alakult,
mely megtegye a szükséges lépéseket egy lehető olcsón megejtendő búcsújárásra. Az osztrák clericalis
köröket most leginkább ez a lourdesi búcsú foglalkodtatja. Hál' Istennek, hogy egyéb téren nem akad foglalatosságuk !

* Személyi hirek. A sárospataki ref. leányiskola
tanítónőjévé — mint minket tudósítanak — f. hó 3-án
Marikovszky Arankát,
a budapesti sugárúti állami tanitónőképezde volt kitűnő növendékét választották meg
csaknem egyhangúlag. — Beiucky
Gyula úr, kire a
nógrádi ev. esperességi felügyelő-választáskor az ő tudtán kívül több egyház szavazott, jelöltségéről lemondott,
különösen hangsúlyozván azt, hogy oly érdemes, oly
buzgó és kitűnő férfiú, mint Veress Pál ellenében ő a
jelöltséget el nem fogadhatja. Egyúttal fölszólította az
esperességet, hogy nagyrabecsülését Veress Pál irányában, annak egyhangú megválasztásával fejezze ki. - Értesülésünk szerint, Cékus István tiszai ev. superintendens úr által f. hó 3-án Vida Lajos esperesi hitjelölt
csanálosi rendes; Cékus Gyula pozsonyi hitjelölt pedig
superintendensi segédlelkészszé lőnek felszentelve.

* Ferenc József unitárius püspököt, egyházlatogatási körútja alkalmából, Marosvásárhelyt nagy kitüntetéssel fogadta úgy a ref. egyház, mint a városi tanács.
A ref. egyház kiváló jelét adta testvéri szeretetének, a
mennyiben tudva azt, hogy az ottani kicsiny unitárius
imaház nagyobb közönség befogadására nem képes, a
ref. kis-templomot átengedte a püspök úrnak, egyházi
szent beszéd tartására.

* Debrecenben, Kiss Bertalan főiskolai senior hivatalos helyiségeiben, f. hó 3-án tartották meg az 1870ben végzett theologusok tíz éves talalkozásukat. Az is-

* A barsi ref. e g y h á z m e g y e Léván tartott őszi
közgyűlése — a hozzánk érkezett tudósítás szerint —
szokatlanul látogatott volt. Szeretve tisztelt uj esperesünk,

Jókai Lajos úr szakavatott program mbeszéde nyitotta
meg, melyben több fontos tárgyon kivül a felekezeti
iskolák megtartását s autonómiánk védelmezését ajánlotta.
Tanácsbirául újólag Gőbel Gerzson fegyvernek! lelkész
választatott, s egyházmegyénk eddigi egyh. főjegyzője
Molnár Sámuel úr lemondván, e gyűlésre Juhász Pal
nagysallói lelkész által helyettesíttetett. Ezután egy lelkészválasztási ügy tárgyaltatott. E g y h . kerületünk lelkészválasztási szabályai módozatának 12, 13, 14-jk pontjai teljesen figyelmen kivül hagyattak e választásnál, sőt
még a hívek is folyamodtak e választás törvénytelensége
ellen : de az egyh. megye — a pontok lényegtelenségét
és nem szószerinti magyarázatát vévén okul — a választást megerősítette s azt törvényesnek kimondotta.
Pedig egész választási szabályzatunk betűhöz ragaszkodó
formalitásokból áll: melynek minden egyes pontja oly
lényeges, mint az egész együttvéve ! Különben ez az ügy az
e. kerületre felebbeztetett. A pápai jogakadémia ügyében
való véleményadásra pedig 3 t a g u bizottság küldetett ki.
* Szerkesztői m o n d a n i v a l ó k . Vas Mihály IV. é.
theol. Sárospatakon. A zsidó ügyről írt cikke a nép és
az egyház iránt melegen érző szívre mutat, és el kell ismernünk, hogy szíve nemes gerjedelmeit szépen is tudja
kifejezni; de oly gyakorlati kérdés megoldásahoz több
kell, mint szépérzék és irnitudás, oda élettapasztalat szükséges, melyet az iskola falai közt megszerezni a leggeniálisabb embernek sem lehetséges. A községi kölcsönpénztár eszméje kivihető, s Németországban SchultzeDelitsch, hazánkban Kenessey Kálmánnak, épen a mi
lapunkban megindított izgatása folytán több helyt meg
is valósult. De már hogy minden legkisebb üzleti dolgot a község vezessen, nyisson a község kereskedést is,
szóval a község ragadjon magához minden olyan jövedelemforrást, amelyet egyesek túlságosan kizsákmányolnak az összesség kiszámíthatatlan karára : bizony csak az
Utópiák honában volna megvalósítható. Ha községeink
a Vas úr altal javasolt intézmények létesítésére képesek
volnának, akkor zsidókérdés nem is léteznék. Igen szépen
fogja fel és fejti ki a lelkipásztor magasztos hivatását,
s őszintén kívánjuk, legyen minél elébb alkalma a gyakorlati életben működve, gyülekezetét az anyagi romlástól megóvni. — Gy. F. közleményét hacsak lehet
már jövő számunkban közöljük. — G. F. egyháztörténelmi adalékát közöljük.

N E C R O L O G .
A mintegy 9,000 lélekből álló két Verbász már
hosszú idő óta nem látott oly fényes temetést, mint
azt, a mely mult septemb. hó 25-én délután Ujverbászon
ment véghez. És ki vitetett az nap nálunk a halottak
országába? Valami előkelő érdemteljes hivatalbeli személyiség, vagy tán valami ezerektől magasztalt jótékony
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : J D r . B a l l a - g á

!lv£ór

Tabitáné? Ó nem, a kit nem régen sírások közt a sír
ölének átadánk, egy a legszebb élte tavaszán virágzott
ifjú ember volt, a mostani fiatalságnak dísze, s a szülék
reménylendő istápja Z v a r i n y i L a j o s , a ki fájdalom már
24 éves korában lőn a halál prédájává. A boldogult, a
helybeli alreálgymnasium nyug. tanárának Zvarinyi Károly és Klementik Vilmának fia született 1856-ban Ú j verbászon. A helybeli reálgymnas. 4. osztályának bevégzése után a tanulási pályát a szarvasi főgytnnasiumban
folytatá a 8-ik osztálynak befejezéséig. Innen Pozsonyba
ment, a hol az ágost. theol. intézetben . három évig a
theologiát tanulmányozta ; letévén annak végeztével dicséretesen a candid. vizsgát. A theolog. pályának folyama
alatt egyszersmind gróf Logothetti gyermekei mellett is
nevelősködvén. A theologiai pályának befejezése után
meghívás folytán Tápió-Sz.-Mártonban a jó hírben álló
Szentkirályi családnál vállalta el a nevelői állomást. Itt
azonban egy év folyásának eltelte után betegeskedni
kezdett, s az orvosok tanácsára haza jött Újverbászra,
részint pihenés végett, részint légváltozás tekintetéből.
Három havi itthoni tartózkodása alatt folytonosan valamely némethoni egyetem látogatására készült, s nem
vette észre, h o g y betegeskedése oly fejlődésbe ment át,
h o g y inkább a halottak hazájába kellene készülnie. S
midőn az orvosok már végkép lemondtak életéről, ő
még mindég reményelte mielébbi felgyógyulását, s mielébbi Németországba történendő utrakelését. Mintegy
september közepe táján azonban betegsége a csuklás
beálltával oly súlyossá lőn, hogy egy-két nap alatt szavát
elveszté, s mozdulatlan állapotban feküdt nyugvó helyén;
s néhány napra sept. 24 én csendesen, látszólag minden
fájdalom nélkül örökre elszunyadott, s most már hosszasb
kínai után nyugodtan alszik földi ágyában.
Temetése, mint fenntebb említem, igen fényes volt.
A háznál Kármán József ref. lelkész mondott imát, Schneeberger János helybeli evang. lelkész pedig a halotti beszédet tartotta — egy nagyszerűnek mondható beszédben ecsetelvén a hű n a g y a n y a szül. Kossuth Ceciliának,
a szerető szüléknek, a nyolc jó testvérnek, volt tanárainak
az őt igen nagy mérvben kedvelt Szentkirályi családnak,
s végül minden jóknak fájdalmát a példányszerű ifjú
ember halála felett, ki egykor hivatva lett volna sokaknak világolni. A sírnál végül Róth Károly óverbászi lelkész és alesperes tartott egy hathatós imát. Valóban,
ha meggondoljuk, mily csekély a jelenlegi időben a valódi mustraszerű ifjaknak a száma ; s ha meggondoljuk,
mily jeles készültségű, példányszerű viseletű, mily megkedveltető modorú ifjú, s mily hű fiú volt Zvarinyi
Lajos : okunk volt mindnyájunknak kora halálát fájlalni.
Békében nyugodjanak hamvai!
Kármán

József.

DEUTSCH M.-féJ.e művészeti intézet Budapest.
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pgg?" T e l j e s széim-iÁ p é l d á n y o k k a l
Azon t. előfizetőink, kiknek előfizetésök
lejárt, annak megújítására felkéretnek.

Fabiny Theofii bányakerületi felügyelő székfoglaló beszéde.
A komoly aggodalom és elfogultság érzelmeivel foglalom el e helyet. Érzem a felelősség,
a feladat súlyát, érzem még inkább erőm csekély
voltát.
Egyházi alkotmányunk, egyházi szervezetünk
az egyes egyházi tagok szolgálati készsége nélkül fenn nem tartható, és e szerint a hová egyházunk annak egyes tagjait szólítja, válogatás
nélkül azon helyet, azon egyházi tisztséget elfoglalni, szent kötelességnek ismerjük.
A kötelesség érzete döntött én bennem is,
abból merítek erőt, bátorságot és reményt, midőn
a Bányakerület egyházai szavazata által reám
ruházott kerületi felügyelői állást elfoglalom.
A bányakerületi utasítások és az eskü, melyet épen most letettem, körülírják kötelességeimet, és-piegszabják azon kört, melyben működni
hivatva Teszek.
A keret, melyet ezen utasítások szabnak, az
egyéni tevékenységnek tág tért enged, és ennélfogva nem tarthatom magam felmentve az alól,
hogy állásom és az abból folyó kötelességek
iránt röviden ne nyilatkozzam.
Egyházi életünk irányát, a szellemet, melyben működni kell, a kor és viszonyok jelölik
m e g ; a kor szavát kellően megérteni, annak szellemében működni, e mellett azonban egyházunk
iránti hűségünket bizonyítani, ezt tartom azon
feladatnak, melynek elérése után törekedni kell.
Voltak súlyos idők, midőn a vallás szabadságáért vérünkkel küzdeni kellett, a hit és vallásos meggyőződés szent ereje sikerre vezetett.

m i n d é g szolg-á.ltia.tTJirik:_ *"iggSg

Hosszú és szívós volt azon védelmi harc, melyet
a békekötéseken és országos törvényeken nyugvó,
mégis mindik ujabb meg ujabb megtámadtatásokkal fenye^^íatt létünk, jogaink, önkormányzatunk
fenntartásáért küzdeni kellett.
GyőZ^jlelmeskedett a kor felvilágosodott
szelleme ^ s én egyházunk hajóját a biztos kikötőben látom, mert sokkal erősebbnek tartom
azon alapot, melyen állunk, és a polgári és vallási szabadságot és egyenjogúságot az alkotmányos állam élete és léte oly kétségbe vonhatlan
feltételének ismerem, hogy a vallási szabadságot,
önkormányzati jogunkat, a jelen kor felvilágosodott szelleme mellett veszélyben többé nem gondolhatom.
Ezen korszak megérkezése kijelöli az irányt,
melyet követni, a tért, melyen teljes erővel működni kell, és nézetem szerint: az egyház belső
fejlődése, erősödése, gyarapodása képezi azon feladatot, melyet a jelenben utóiérni kell törekednünk.
Egy tekintet egyházunk belviszonyaira mutatja, hogy a teendők nagy halmaza néz elénkbe,
és hogy a mindenfelé mutatkozó haladás, egyházunkat, melynek a haladás jelszavát képezi, fokozott tevékenységre hívja.
Igaz, hogy a teljes vallásszabadság és egyenlőség, a viszonosság a vallás terén úgy amint
azt az 1848 évi XX. t. c-ben elvben kimondva
van, az életben még keresztül víve nincsen, és
hogy az 1868 évi LIII. t. c. rendelkezései után
is egyházunknak sok jogos kívánalma teljes kielégítést nem nyert, hogy e szerint a törvényhozástól és kormánytól még mindig sok kérni,
szorgalmazni valónk m a r a d t ; ez azonban nem
lehet ok arra, hogy az egyházi belszervezkedés
műve, mely eredményeiben tekintélyünket, súlyunkat emelni és fokozni fogja, első feladatul fel ne
tűnjék előttünk.
A jelen kor egyik legfontosabb, de a kor

szellemét tekintve egyik legnehezebb feladatának
tekintem a vallásos érzület, a vallásos buzgóság
ébresztését és emelését.
A vallás iránti közöny általában el van terjedve és ennek káros következményeit a család
körében, a társadalomban, az államra nézve mindinkább tapasztaljuk.
Lehetetlen, hogy a jelen kor ezen tüneménye egyházunkat is komolyabban ne foglalkodtassa, hogy mi is a bajt orvosolni ne igyekezzünk.
^Nihil rerum humanarum sine Dei numine
geritur/
Miután a vallás és isteni tisztelet körüli teendők első sorban lelkészeink feladatát képezik,
tagadhatlan, hogy a vallás és hitbuzgóság emelése is első sorban őket illeti, és látjuk, hogy
lelki pásztoraink az Isten igéjét buzgón hirdetik
és a vallásosság ébresztésében és fejlesztésében
gyakran a feláldozásig menő tevékenységet fejtenek ki
Azonban alkotmányos szervezetünk, vallásunk minden intézményei, a világi elemnek oly
befolyást adnak az egyház ügyeiben, hogy a legbuzgóbb lelkipásztor is nehéz feladata teljesítésében áldásos sikert csak úgy várhat, ha általunk
támogattatik.
Anélkül, hogy a lelkiekre vagy a tanokra
befolyást gyakorolni akarnánk, ami buzgó közreműködésünkre szükség van.
Lelkészeink tekintélyének a gyülekezetben
való emelése, a bizalom, szeretet és ragaszkodásnak irántuk való felkeltése, áldásos működésük
ezen alapfeltételei megszerzése, az egyházi elöljárók körébe tartozik, és a lelkész és a gyülekezet közt szükséges jó egyetértés csak ott remélhető, ahol az egyház elöljárói a lelkészeket a
kellő támogatásban részesítik és az őket oly méltán megillető tiszteletet megadják.
Egy másik igen fontos feladatot, melynek
valósításában mindnyájunknak közreműködnünk
kell, mely mindnyájunk jóakaratú közreműködése
nélkül már el sem érhető, a lelkészi állás illő javadalmazása képezi. A tisztességes szegénység
volt, mióta a protestantismus hazánkban fenáll,
derék lelki pásztoraink osztaléka; azonban ha sze
rény anyagi körülmények közt is, de a tisztességes megélhetés nekik biztosítva volt.
Ha vizsgáljuk, hogy miként állunk e részben
most, látjuk, hogy az értékek roppant változása
mellett egyházi férfiaink anyagi
helyzetének
javítására alig történt valami, és ha imitt-amott
történt is valami, az nem áll arányban azon állással, melyet lelkészeinknek az egyházban elfoglalni kell.
Sokan vannak lelkészeink közt, kik oly sze-

rény ellátásban részesülnek, hogy nélkülözésekkel
kell küzdeniök, és az élet szükségleteivel való
küzdés tevékenységük egy részét igénybe veszi;
nem egy családapát látunk, ki gyermekei nevelését, kiképeztetését a legnagyobb gondok mellett
képes csak eszközölni, pedig a legszerényebb
mértéke az igényeknek, hogy lelkészeink gyermekeiket a míveltségnek azon színvonalára emelhessék, azon társadalmi állás fokára felsegíthessék,
melyen ők maguk állanak.
^Nemo Iiber qui corpori servit/
Ezen állapotok így nem maradhatnak, nem
nézhetjük közömbösen, hogy lelkészeink oly mai gasztos feladatoknak szánt tevékenysége az élet
mindennapi gondjai által megbéníttassék, lelkészeink valódi hivatásuktól ily módon elvonassanak, nem tehetjük ki az egyházat azon veszélynek,
hogy a jövőben nélkülözzük azon hitbuzgó lelkészeket, kik az Isten igéjét épületesen hirdetve,
az egyháztagokban is a hitbuzgóságot és az
egyház iránti áldozatkészséget fentartani képesek
lesznek.
A tan- és oktatásügye továbbá az, mely
kiválólag figyelmünket igényli.
Az egyháztól mind ez ideig nem tudtuk elválasztani az iskolát, azonban az oktatás ügyében
országos törvények alapjá'i változott viszonyok a
helyzetet oly annyira megváltoztatták, hogy azokkal számolnunk kell.
Nagyszerű a haladás, mi a népnevelés terén
mutatkozik; e mellett azonban számos gyermek a
községi iskolában nyer oktatást, ezekre nézve az
egyház feladatát képezi a vallásoktatás kellő mérvéről gondoskodni és őrködni a felett, hogy ezen
gyermekeink az egyháztól el ne szakadjanak, hanem annak hitbuzgó tagjaivá neveltessenek, nehogy a vallás iránti fogékony gyermeki kebelben
a közöny helyt foglaljon; mert ha ezek iránt
kötelességünket nem teljesítjük, oly nemzedék
lesz nem sokára, mely egyházával sem fog gondolni, és nélkülözni fogjuk a hitbuzgó és áldozatkész tagokat.
Ottan tehát, ahol kellő számban jól berendezett népiskolákat fel nem állíthatunk, vagy nem
tarthatunk, ne mulasszuk el a vallás oktatásáról
kellően gondoskodni.
Részletekre kiterjeszkednem nem lehet fel
adatom, egyet azonban nem hagyhatok megemlítés nélkül, és ez a nőnevelésnek egyházunk iskoláiban sok tekintetben elhagyatott ügye.
A jövendőbeli családanyák azok, kiknek hivatásuk a gyermekeknek az első vallásos nevelést megadni, pedig mily keveset tehettünk idáig
kivált a felsőbb nőnevelés terén !
Nem könnyebb a verseny, melyet gymna-

siumaink tekintetében, a középtanodai oktatásra
nézve tennünk kell.
A nemzeti közmívelődésnek régi időktől fogva
a protestáns gymnasiumok erős erődjét képezték,
és ezek hasonló intézetek között a legjobbak közé
méltán számíttattak.
A mai kor igényei mellett azonban itt is
sokkal nagyobb mérték alkalmaztatik és saját
gyermekeink érdekében nem szabad elmaradnunk,
s iskoláinknak legalább más hasonló intézetek
színvonalán kell állani, ha nem birunk is azokon
túl tenni.
Az anyagi eszközök megszerzése bizony sok
nehézségekkel jár, azonban sokat pótolhat lelkes
tanáraink szelleme és azon feláldozó működésük,
melylyel idáig is hivatásukban az egyház méltó
elismerése mellett eljártak, úgy hogy a közművelődés ezen bajnokairól igazán elmondhatjuk :
>;> Generosos animos labor n u t r i t /
Megesik a közéletben sokszor, hogy azon
felfogással találkozunk, mintha a separatismus
szelleme, a hitfelekezeti elzárkózás vezetne minket,
midőn iskoláink fentartásához oly erősen ragaszkodunk. E felfogás ellen nyilatkoznom kell; megnyitjuk mi iskoláinkat valláskülömbség nélkül mindenkinek ; a szabad és nemzeties haladás szellemében történik az oktatás, és a társadalmi assimilatio művének iskoláink nagy szolgálatot tettek
mindég; így ezen felfogásnak semmi alapja nincs.
Iskoláinkban neveljük az egyház jövendő
tagjait, kiknek áldozatkészsége nélkül egyházunk
a jövendőben fenn nem állhat, gyermekeinkbe
iskoláinkban oltjuk azon kötelesség-érzetet, hogy
egyházunkat szolgálják, annak jogáért, fenállásáért, ha szükséges a síkra is szálljanak, és e szerint az önfentartás törvényeit követjük csak, midőn
egy az apákhoz méltó nemzedékről gondoskodni
iparkodunk, mert meg nem feledkezhetünk arról,
ami ép oly igaz mint a mily régen mondatott :
^natura tenacissimi sumus eorum quae rudibus
annis percepimus.^
Főtisztelendő és tekintetes kerületi közgyűlés! A miket előadtam, a sajtóban, szakavatott
körökben ismételve tárgyalva lettek, hat évvel ezelőtt mélyen tisztelt egyetemes felügyelőnk is felemelé intő szavát, az egyetemes felügyelői hivatalba tavaly lett beiktatása alkalmával tettekben
is bizonyítá áldozatkészségét, én tehát ujat nem
mondtam és felszólalásommal csak azt akarom
elérni, hogy egyházunk élet-erős egészséges fáját
jó előre óvjuk meg azon veszélyektől, melyek ezt
gyökerében megtámadhatnák; a feladatok oly
nagyszerűek, hogy azoknak megoldása időt kiván,
mindnyájunknak egyesített teljes erejét veszik
igénybe, és nem szabad be várnunk a bajt, hogy

reánk törjön, előre kell annak elhárítása módozatairól OGondoskodni:
tutus cavet.<(
>;>Caret periclo, qui etiam cum est

Áttérek az egyházi közigazgatási kérdéséhez.
Egy helyes közigazgatási rendszer képezi
egyházi önkormányzatunk egyik főszükségét.
Egyházunk közigazgatási rendszerét oly biztos alapokra látjuk fektetve, szervezetét akként
berendezve, hogy egy rendszeres közigazgatás minden igényeinek megfelelni képes, és csak az
kívántatik, hogy a maga hatósági körében, minden közeg a maga tevékenységét kifejtse. Minden
egyház saját hatáskörében önállólag intézi ügyeit,
az esperesség tevékenysége az egyes egyházak
intézkedési körét nem sérti, hanem azokat támogatja, a kerületi közgyűlés és a kerületi elnökség a törvényes felügyelet gyakorlására szorítkozik, és őseink messze előre látó bölcsességénél
fogva összetartásunk megbecsülhetlen kapcsát, az
egyetemben ennek élén éltető erejét az egyetemes felügyelő személyében bírjuk.
A különböző fokon levő egyházi hatóságok
jogkörének kölcsönös tiszteletben tartása, egyházi hatóságaink rendszeres öntudatos működése, ez adja meg alkotmányos szervezetünknek
azon életerőt, hogy minden veszélylyel, ha mutatkozott, szembe szállani és ezt legyőzni képesek voltunk. — ^Non potest bene geri respublica
multorum imperiis. c
Az egyházi közigazgatás minden fokán nem
a felsőbbbség utasításai azok, melyek tevékenységünket mozgásba hozzák, ennek rugója az öntudatos egyéni cselekvés, mely önkényt nyilvánul
ottan, a hol az egyház szükségletei helyes felismerése folytán, tenni való mutatkozik.
Ügyeinket a többség bizalma által választott
tisztviselők vezetik. Erénynek nevezhető tulajdont
képez, hogy egyházunk tagjai, az egyházi hivatal
viselését a polgári megtiszteltetések egyik legbecsesebbikének tekintik, és a mely helyre valamelyikünk a választás által tanúsított bizalom
folytán állíttatik, azon válogatás nélkül szolgálni
kész.
A lét- és fenmaradáshoz csak oly intézmények tarthatnak igényt, melyek a célnak teljesen
megfelelnek, és a régi hagyományok kegyelete
sem képes fentartani oly intézményeket, melyek
életképességüket be nem bizonyítják.
Egyházi szervezetünk életképessége mellett,
a sáfárok kötelessége feladatukat aként teljesíteni, buzgón s lelkiismeretesen, hogy az egyház
szent ügye sérelmet semmi tekintetben ne szenvedhessen, és ha mindenki helyét teljesen betölti,
aggodalomra nincs okunk.

Intézkednek azonban kerületi utasításaink !
arról is, hogy az egyház kormányzatában a
kellő őrködés meg legyen, és ezen tisztnek gya- 1
korlása a felügyelőkre van bízva. Azon nagyfontosságú érdekek, melyeket képviselni, megóvnunk
kell, szükségessé teszik, hogy az egyesek működése őrködő szemmel kisértessék, és azok tevékenysége szigorú, de igazságos bírálás alá vonassék, azért azoktól, a kikre a felügyelet bízva
van, a jó akaratú tanácsadás és hű támogatás
első sorban megkívántatik, ahol azonban ez úton
a kitűzött cél el nem éretnék, és a hol szüksége
forogna fenn, a kötelesség teljesítésére vezető
figyelmeztetésnek
is helye van, és semminemű
elnézés indokolva nem volna, sőt egyenesen kötelesség sértést képezne, >:>nullum vitium est sine
patrocinio.*
Az egyházi téren való működésnek legnagyobb becsű jutalmát a híven teljesített kötelességek megnyugtató érzete képezi, emellett azonban feltétlenül igényelhetjük a polgári tisztelet
azon nyilvánulását, mely szerint ellentétes vélemények ellenében is, a szándék tisztasága, senki
irányában, ki meggyőződését követi, kétségbe
ne vonassék, eltérő nézeteinket pedig a mindenütt megkivántató, az egyház terén pedig nélkülözhetetlen mérséklettel és higgadtsággal fejezzük
ki, és így a kölcsönös bizalmat nevelve az e té- j
ren működőket azon tiszteletben részesítjük, melylyel saját tekintélyünket emeljük, magunknak pedig azon erkölcsi támaszt is megszerezzük, mely
nélkül fenn nem állhatnánk.
Nem fogok becses türelmükkel hosszasan
vissza élni, és a munkának szánt időt túlságosan
igénybe venni, de azért kérem méltóztassanak
megengedni, hogy rövid szavakban megemlékezzem azon viszonyról, melyben egyházunk az állam
és a más valláshoz tartozó polgártársaink irányában áll.
Az állam törvényei iránt egyházunk tisztelettel és engedelmességgel viseltetik, ellenben az
állam kormányától önállásunk, vallásszabadságunk
tiszteletben tartását, az egyes vallásfelekezetek
közt pedig a teljes viszonosság megvalósítását
várja.
Az egyház mint ilyen, a politikai pártok
egyikéhez sem tartozik ugyan, híveinek azonban
teljes szabadságot enged, az alkotmányos életben szükséges pártok akármelyikéhez, meggyőződése szerint csatlakozni.
Az alkotmány azon formája, mely a képviseleti rendszeren alapul, egyházi szervezetünkkel
azonos alapokon nyugszik és ha az államkormány az egyéni és vallásszabadságot, a jogegyenlőségét, a szellemi fejlődést és jólétet, e

hon polgárai részére megszerezni törekszik, egyházunk támogatására bizton számíthat.
Azt, hogy ezen állam, drága hazánk, csak
magyar lehet, ezt említeni sem kellene, de miután egyházunk nagy része sok oly tagból áll,
kik más ajkúak, örömmel mondom, hogy a nemzeties haladás egyházunk kebelében egy évtized
alatt is nagyszerű eredményeket mutat fel, melyeket azonban nem erőszak, hanem bár lassúbb,
de biztos fejlődés és haladás utján értünk el,
ily módon a nemzeties haladást a legbiztosabb
alapokra fektetvén le.
Hogy a más vallást követőkkel mily viszonyban kívánunk lenni, erre az élet és a mindennapi tapasztalás adják meg a választ. A közpályán, úgy
a magán életben, egymás vallását ne keressük,
csak azt nézzük, mily hasznos, mily tevékeny polgára mindenki hazánknak, mily szilárd, mily nemes
a jelleme, és odahassunk, hogy a honpolgárokat
válaszfalak ne különítsék el egymástól, hanem inkább a testvéri egyetértés e hon polgárai között
minél bensőbb, e haza felvirágoztatására irányzott kapcsot képezzen. Patria est communis omnium parens.
Ezekben jeleztem nagy vonásokban azon álláspontot, melyet elfoglalok, azon irányt, melyet
követni fogok és ha nézeteim pártolásra találnak,
kérem kerületünk egyházai őszinte támogatását,
ha pedig azon ösvényen, melyen haladni szándékozom, engem bizalommal követni nem fognának,
jobb kalauznak kötelességszerűen átengedem kerületem vezetését. Mindaddig mig nagybecsű bizalmukra számíthatok, kötelességeimet minden irányban híven teljesíteni iparkodni fogok, megosztom
az elnöki jogokat és kötelességeket igen tisztelt
elnöktársammal, főtisztelendő superintendens úrral
úgy amint azt kerületi utasításaink rendelik, a
kerületi közgyűlés határozatai törvényszerű keletkezésére és szigorú végrehajtására a kötelességszerű gondot fordítandom, — a rendszeres közigazgatás létesítéséhez, az állásomhoz mért körben
erélyesen közreműködni iparkodom, egyházunk
alkotmányos jogait és önkormányzatunkat egész
örömmel megvédeni fogom.
Azon őszinte jóakarat mellett, melyet igen
tisztelt elnöktársam minden alkalommal irányomban tanúsítani, most pedig érdememet sokszor felülmúló szavakban kifejezni szives volt, hathatós
támogatását merem reményleni és teljes bizalommai kérem, hogy engem ebben részesíteni méltóztassék.
Az esperességek, és ezek igen tisztelt elnökeihez, az esperes és esperességi felügyelő urakhoz,
a lelkészi, a tanári úgy tanitói karhoz is azon
kéréssel járulok, hogy mindenki a maga körében

azon üdvös tevékenységet fejtse ki, melyre az
egyháznak oly nagy szüksége van és ha mindenki
azon épülethez, mely mindnyájunk előtt oly becses, oly drága, a maga erejéhez és tehetségéhez
mérten, egy-egy követ, egy-egy marok földet hord,
épen és erősen fog állani egyházunk épülete,
dacolva az idők viszontagságaival, és virágozni
fog örökre egyházunk!
est, quod se>;>Saepe quod datur exiguum
quitur ex eo m a g n u m /

I S K O L A Ü G Y .
Iskolai

értesítők.

— Tizennegyedik közlemény. —

174) A budapesti 11. kerületi községi nyilv. liat
osztályú polgári fiúiskola 7 dik értesítője. Igazgató Lengyel Sándor. Tanulók sz. 194, kik közül 155 r. kath.
E g y parhuzamos osztály. Az 5-dik és 6-dik osztályok
itt is, mint általában csaknem minden polg. iskolaban,
néptelenek.
175) A budapesti II. kerületi községi nyilv. polgári
leányiskola
5-dik tudósitványa. Igazgató Dr. Bohus
Rezső. Növendékek sz. 261, kik közül 190 r. kath. E g y
párhuzamos osztály.
176) A budapesti VI. kerületi nyilv. községi polgári fiúiskola 10-dik tudósitványa. Igazgató Roller Mátyás. Növendékek sz. 326, kik közül 188 zsidó, 117 r.
kath. stb. Két párhuzamos osztály. A jelentés szerint
a lefolyt tanévben életbeléptetett tantervnél az előbbi
tanterv határozottan célszerűbb volt.
177) A budapesti VII. kerületi nyilv. községi polgári leányiskola 7-dik tudósitványa. Igazgató Vajdafy
Ernő. Növendékek sz. 441, kik közül 234 zsidó, 178
r. kath. stb. Négy párhuzamos osztály. A fölvételre jelentkezők közül hely szűke miatt többeket el kellett
utasítani. A jelentés sürgeti a fővárosi négy osztályé
polg. leányiskoláknak hat osztályúakká való kibővítését.
178) A budapesti IX. kerületi községi nyilv. polgári fiúiskola 4-dik tudósitványa. Igazgató Fillinger
Károly. Növendékek sz. 181, kik közül 121 r. kath. A
4-dik osztály a lefolyt tanévben nyittatott meg. A fővárosi tanács határozata szerint az intézet csak négy
osztályú marad mindaddig, míg annak hat osztályúvá
történendő kiegészítése a polg. iskolákat látogató növendékek nagyobb száma miatt szükségesnek nem mutatkozik.
I 79) A kegyet>• tanitórendiek budapesti fó'gymnasiumainak tudósitványa. Igazgató Trautwein János. Értekezés. A
lelső kryptogamok és phanerogamok rokonsági viszonyai
bonc,- idom- és fejlődéstani tekintetben, Pachinger Alajostól. Tanulók sz. 573; az év végén megmaradt 518
tanuló közül 416 r. kath., 79 zsidó stb. A hat felső

osztályban a tanulók sz. 66—122 között váltakozott.
Az érettségit sikerrel letett 38 tanuló közül 16 a jogi
palyára szándékozott lépni.
180) A m. kir. tanárképző intézet gyakorló főgymnasiumának értesítője. Igazgató Bartal Antal. Értekezés : Az
intézet története. A gyakorló rendes tanárok szama
12, a rendkívülieké 42, összesen 54. A tanulók sz. négy
osztályban 121. A négy osztály évenkint változik, úgy
hogy az egyik évben páros számú, a másik évben páratlan számú osztályok vannak. Köriilbelől 100-ra rug
az ország különböző részeiben tényleg állomással biró
azon tanárok száma, kik gyakorlati kiképzésöket ezen,
nyolc év óta fenálló intézetben nyerték. Az intézetbe
fölvett gyakorló tanárok száma pedig nyolc év alatt
összesen 263 volt, kik közül 81 tett tanári vizsgálatot.
Az intézet gyakorló tagjává a bölcsészeti tanfolyamot
végzett mindazon tanárjelölt lehet, kit a vezető tanári
kar erre érdemesnek tart. A gyakorló rendes tanár 400
frtnyi ösztöndíjban részesül.
181) Az országos kisdedóvó-egyesület
évkönyve.
Egyesületi titkár P. Szathmáry Károly. Növendékek sz.
a kisdedóvó-képezdében 49, kik közül 48 nő, 1 férfi ;
a minta-óvodában, mely egyszersmind árvaház is, 50,
kik közül 32 német, 18 magyar ajkú. Az országban
levő óvodák száma 231 (tíz évvel ezelőtt csak 116 volt,
tehát tíz év alatt épen megkétszereződött), mintegy
380 óvóval, köriilbelől 20 ezer kisdeddel és 200 ezer frt
íentartási költséggel. Az egylet sürgetésére a képviselőház utasította a közokt. minisztert, hogy a kisdedóvásról szóló törvényjavaslatot a legközelebbi ülésszak
folyamában terjessze elő.
182) Az országos nöképzö-egylet tanintézetének értesítője. Igazgató Özv. Janisch Józsefné. Növendékek sz. az
elemi iskolában 49, a négy polgári osztályban 99, a két
felső osztályban 20, összesen 168. Az intézetben a fővárosi középtanodák tanárai közül 23-an tanítanak. Ezeken kivül 7 tanítónő is van alkalmazva.
183) A csáktornyai állami tanitóképezde értesítője.
(Az egész értesítő egy ívrét-lapra terjed.) Igazgató Bárány Ignác. Növendékek sz. egy osztályban 25,-kik közül
21 magyar ajku. Az intézetnek, mely a lefolyt tanévben
állíttatott fel, a célja az, hogy a horvát és vend vidékek
számára e vidékek lakóinak nyelvét is értő és beszélő
magyar tanítókat képezzen. A jövő tanévben a 2-dik
osztály is megnyittatik.
184) A csiksomlyói r. kath. főgymnásium értesítője.
Igazgató Imets Fülöp Jákó. Értekezések : A föld helyzetére, alakjára s nagyságára vonatkozó vélemények a
legrégibb kortól a jelen korig, Jakab Antaltól. Meteorologiai és növényélettani észleletek, az igazgatótól. Egy
vonás az intézet mult századi életéből, ugyanattól. Tanulók sz. 192 ; a 7-dik osztályban 10, a 8-dikban 8. A
tanárok közül irodalmi téren is működtek : az igazgató,
Szabó István, Jakab Antal és Móric Gyula.
185) A csongrádi államilag segélyzett községi pol-

gári fiúiskola 7-dik értesítője. Igazgató Farkas Béla. Növendékek sz. 53, kik közül 37 r. kath., 16 zsidó.
186) É v k ö n y v a reformátusok debreceni főiskolájának akadémiai tanszakairól. Igazgató Liszka Nándor. A
hittanhallgatók sz. 126, a joghallgatóké 132, összesen
258. Az akad. tanulók összes létszáma, valamint különkülön a hittan és joghallgatók létszáma is n a g y o b b volt
ez évben, mint az utóbbi tiz év alatt bármely esztendőben. Az egyházkerület elhatározta, h o g y a jövő tanévre
egy uj theologiai tanszéket fog felallitani ; ez lesz az
5-dik theol. tanszék. Special collegium az egész akadémiában mind a két félévben összesen 39 tartatott, 73
óraban. Pályakérdés 7 tűzetett ki, melyek közül csak
e g y m a r a d t megfejtetlenül. A 27 pályázó közül 13-an
részesültek jutalomban. A z ifjúság három lapot adott
k i : e g y e t a m a g y a r irodalmi önképzőtársulat, e g y e t a
hittanhallgatók s e g y e t a joghallgatók önképzőtársulata.
A z utóbbi társulat körében azon tagok, akik vitázták
v a g y felolvasást tartottak, a legatióválasztásnál előnyben
részesültek. A tűzoltói intézmény a város által szerveztetvén, az ifjúsági tűzoltóegylet feloszlott. A vasúttarsulatok 5O®/0-al mérsékelt áru m e n e t j e g y e k e t adtak a szünidők, legatiók és supplicatió alkalmából az illető vaspálya-vonalakon utazott szegényebb sorsú főiskolai növendékeknek. Az év folyamaban mintegy 500 leszállított áru m e n e t j e g y e t kaptak a főiskolai felsőbb tanulók.
187) A debreceni ref. főgymnasium értesítője. Igazgató Békési Gyula. Értekezés helyett az igazgató közli
a magyarországi középiskolákban 1879/80. isk. évben
használt tankönyvek jegyzékét, mely főképen az egyetemes tanügyi bizottság használatára készült. (Ezen j e g y zék lapunk f. évi 3 — 5 számaiban is megjelent.) Tanulók
sz. 740. Az osztályok mind tűlnépesek, pedig két párhuzamos osztály is volt, a 7-dik osztály tanulói pedig,
akiknek 45 — 50 ®/0-a rendesen más iskolából szokott
jönni, legalabb a m a g y a r , latin és g ö r ö g irodalmi oktatást illetőleg szintén két osztályra voltak választva.
Érettségi vizsgát 77-en tettek, kik közül h a r m a n megbuktak. A tanári kar egy uj gymnasiumi tantervet készített. A főiskolai könyvtár 52.154 darabból áll.
188 ) A debreceni helv. h. egyház elemi fiu- és
leányiskoláinak értesítője. Iskolaszéki elnök Némethi Lajos. Az 1868/9. tanévben a növendékek száma a 2000-et
sem érte el s csak 19 t a n t e r e m b e n ugyanannyi tanitó
altal taníttattak ; a lefolyt tanévben pedig, t e h á t 11 év
elteltével, már 36 tanteremben s ugyanannyi tanította
a 3157 növendéket. Ezenkívül az ismétlő iskolában is
volt 394 növendék. A 11 év alatt 13 uj tantermet a
város építtetett. Hasonlóképen az áldozatkész, derék
város, az ingyeniskolaztatas életbeléptetése céljából 1000
hold földet ajándékozott s ezenkívül a ref. népiskolák
költségeinek fedezésére évenkint 11.000 frtot ad az egyháznak. A lefolyt tanévben 75 növendék lett a különböző járványok áldozata. Iskolamulasztásokért 16 gyermek szülője büntettetett meg, amit mint ritkaságot említünk meg. Az isk. t a k a r é k p é n z t á r t 12 iskolában életbeléptették.

T Á R C A .
Mire kell az uj énekes könyv szerkesztésénél
különösen vigyázni?
Második közlemény, — ajánlva Ft. Nagy Péter erdélyi ref. püspök
úrnak, mint a központi énekügyi bizottság elnökének.

Előző közleményemben iparkodtam kimutatni, miszerint a legelső főkellék az uj énekeskönyv szerkesztésénél az, h o g y a sz. poéták és zenészek közt szoros egybeköttetés legyen, s a szöveg olyan dallamon írassék,
mely azt, — és viszont — teljesen charakterizdlja;
most
a szövegre vonatkozólag volnék bátor némelyeket sz. poétáink becses figyelmébe ajánlani, nevezetesen :
A múltkor felhozott (lásd e t. lapok 40. sz.) kiváló szépségű Gyulai Pál-féle „ H a d n a g y uram* költeményt szeretném példányul állítani eleibök, már a mi
t. i. a szöveg tartalmát illeti, h o g y az uj énekek ne
legyenek oly irgalmatlan hosszú szerkezetűek, mint mostani könyvünkben igen sok, h a n e m a leggazdagabb eszmetartalom
rövid, kerekdedség jellemezze azokat, ad formám : Hadnagy
uram*
Meglehet, h o g y sokan mosolyogni fognak ez ide
nem illőnek látszó p é l d á n y felhozásán, de nincs mit
mosolyogni, mert a szép vers örökké szép marad, bár
melyik n e m é b e n íratott is a költészetnek.
A jó öreg Benedek Mihály érezte ennek a rövid
k e r e k d e d s é g n e k szükségességét, midőn a mostani énekes könyv szerkesztésekor szét küldött levelében azt
irja, h o g y az énekversek száma 6 — 7 legyen (kelt Debrecenben 1804. Dec. 18).
Ezen adott keretet csak némelyek tartották meg,
de m é g így is sok a szószaporítás, erőtetett rím, s e miatt
gyakori a nyelvtani botlás.
Nem hiaban mindenben n a g y mesterek a franciák,
de csak is az ő énekes könyvükben (ismertettem e t.
lapok ez évi 11. sz.) talalhatni a gazdag eszmetartalomnak rövid kerekdedséggel való jellemzését, minden más nemzeteké felett. A megszenteltetésről (sanctification) péld. van 8. ének, 4 — 8 verssel, rövid sorokkal
(csak egy 12 szótagú) s a rövid sorok és vers szakokban a legkerekdedebb kifejezésekkel, mint például a
41-ik ének : „Mon Dieu, mon pere, Écoute moi* harmadik versében így :
Viens, je te prie,
Change mon c o e u r ;
Guide ma vie
- Loin de 1' erreur.
Mon seul désir
Est de choisir

L a bonne part,
Sous son regard.
Que mon offense
Ne lasse plus
T a patience,
Seigneur Jésus !

Pia úgy lehetne mint nem, szeretném e gyönyörű
énekhez a dallamot (mely a nagy nevű Maian egyik
remeke) is közölni.
Múltkor jemlítém, h o g y Szász Karoly nehany hozzam küldött énekében gyönyörűen eltalalta a szöveg

és dallam egyöntetűségét, lássuk most, hogy énekében
az eszmetartalmat miként írja le rövid kerekdedséggel :
Köznap reggeli ének a 66. Zsolt. nót.
1.

Oh isten, a ki messze űzted
Határinkról az éj ködét,
S fénylő napod az égre tűzted,
H o g y fusson, vesszen a sötét :
Minket is sötét éjjelünkből
Világos napra szólitál,
Enyhültén, ujultan kelünk föl
S állunk napod sugárinál.

2.

S míg áldva nézzük napvilágod ;
Beszíva édes melegét :
Áthatja szívünket jóságod
Mely áldva tart, vezetve véd.
Szívünkbe mint virág jó földbe,
A hála-érzelem kikél;
Lelkünket öntjük mi elődbe,
Mely ald, dicsér, a meddig él.

3.

Oh te, ki annyi jóval áldád
Gyarló világi gyermekid,
Vedd kedvesen tőlünk a halát,
Halld ajkaink igéretit :
H o g y mint szívünk leghőbb érzelmi,
Magasztalnak e reggelen,
Atyai szíved kedvét lelni
Lesz törekvésünk szüntelen !

Íme a reggeli ének ! Az eszmebőség, mely e három strófa keretébe művészien beillesztve van — bátran példányul szolgálhat sz. poétáinknak az ének szerzésénél !
Az evangeliumi keresztyén énekel istenének reggel!
Annak, a ki elűzte az éj sötétjét fénylő napja által,
s itt reílectál a lelki világosságra, a melyért naponként
imádkozunk, s a melyre törekedni mindnyájunk erkölcsi
kötelessége. A test, a lélek, a megújult, a fölnyilt szemek
nem látnak egyebet, mint a mindenek atyjának örök
jóságát a napnak fényesen szét-lövellő sugáriban.
A megujult test érzi a napnak édes melegét, ez
behat a szívre, mely ezen behatás következtében
szinte érzi azt a jóságot, „mely áldva tart, vezetve véd.®
Az ige, az ima, az ének az evangelmi termő földre
talált, melyben „mint virág a jó földbe a hálaérzelem
kikél,® s az első, a mit az ember isten iránti hálája
kifejezéseül teszen, a páratlan szépségű bibliai kifejezés:
lelkét önti ki az Ur elébe \ I. Sám. 1.15.
Evangeliumi keresztyén énekel! ő neki tehát „saját erejének, érdemének nagyságát vetni-hányni* (108.
dics. Losonczi István) nem szabad, hanem gyarló világi
állapotát megismerve, kérni istent, hogy vegye kedvesen a mit adhat, a hálát, s atyai jóvoltánál fogva legyen kegyes és hallgassa meg az ígéretet, mit ajkaival
mond el, de a mely az ő jóságával megteljesedett szí-

véből jő, hogy atyai kedvét lelni lesz egész életének
törekvése, mely nem egyéb, mint az evangeliomi élet !
íme ez a sok minden : a sötétség elűzése, a napnak
fénylő sugárai, a lelki világosságra gondolás, a megujult
lelki-testi élet, az atyai jóság, mely áldva tart, vezetve
véd, az evangeliom jó termő földe, a vallásos lélek legszebb virágának, a hálaérzelemnek kikelése, az áldás, dicséret, a lélek kiöntése, a földi gyarlóság megismerése,
az emberi szívnek isten tulajdonául adása, a szent igéret,
mind bele foglalva a költészet arany keretébe, s leirva
rövid 24 sorba s elénekelve azon a dallamon, mely nagy
zengéssel való örvendező éneklésre hivja fel az egész
föld kerekségél, - ez az evangeliumi keresztgén
reggeli
éneke !
Tegyünk már most hasonlítást ez, és egy ugyan
ily tartalmú — most használatban levő — reggeli énekünk, a 152. dicséret között, melyet írt a kedves emlékű
Dr. Szentgyörgyi József, Debrecen városának főorvosa.
Tagadhatlaxi, hogy ez éneket is a legerősebb vallásos meggyőződés lengi át, mely mindig előbbvalóknak
tartja a lelkieket a testieknél;
de mégis mily nagymérvű a külömbség ! miként — és minő hosszadalmassággal -— habár sok helyütt meglepő szépséggel számlálja elő istennek, hogy mit adjon, mit engedjen, miként
oszlassa el lelkének tündöklő fáklyájával a velünk született sötétség sűrű ködéit !
Minthogy pedig e világon — e mulandóság helyén
élvén — nemcsak lélek, hanem test is vagyunk; mint
kér istentől apróra minden szükségeseket, kenyeret, csizmát, nadrágot stb.
Mily külömbség! amott. Szász semmit nem kér
egyebet, csak azt, hogy isten vegye kedvesen a hálát
(egyebek úgy is megadatnak minékünk Mát. VI. 33,) is
fogadja vagy csak hallja is meg az Ígéretet, hogy életét
az örök jóságnak, Istennek szentelvén, az ő kedvét lelni
lesz törekvése szüntelen !
Bizony ha az imára — az énekre is bátran el lehet
mondani : „mikor pedig énekeltek, ne legyetek bőbeszédűek.®
Csak két hosszú éneket óhajtanék az uj énekes
k ö n y v b e : egyik lenne a mostani 137 ik dicséret a „Miatyánk ®-ról szép, korszerű alakba öltöztetve, — másik
lenne egy az ú r j é z u s kínszenvedéséről szóló, az „O isten
ki a törődött szívet meg nem utállod* (15. Nagy István)
mély fájdalmú érzésével, de szebb ízléssel mint a „Jer
lássuk az úr keresztjét* (167. Losonci István) irva.
Ez a passionalis reminiscentia eleitől íogva meg
volt a ret. istenitiszteletben, kezdetben maga az egész
passió, (mely sok helyt majd a legújabb korig fentartá
magát) úgy amint a Rákócy-Gelei-féle öreg Graduálban
nyomtatva, — s a Nagy Dobszai és Kálmáncsai énekesekben irva található, — mellette rövidebb passionalis énekek, különösen a birtokomban levő Gönci-féle 1620-ik
kiadásban (ismertetését Czelder „Figyelő*-je ez évi 3—4
füzetében közlöttem) levő „nagypéntekre való ének,
melyben vagyon a Chrisztus kínszenvedésének Históriája,

németből magyarra fordíttatott,® — vagy a mostanit
megelőzött énekes könyvünkben a 206. számú : »Sirasd
ember b ű n e i d e t / Egy ilyen tragicus tárgyú vallásos
költemény a 40. 42. 102. vagy 137. zsoltárok dallamán,
valóban nélkülözhetlennek látszik előttem az uj énekesben.
Röviden egybefoglalva tehát az elmondottakat a
második főtétel ez legyen : kerülve a hosszadalmas szerkezetet, irandó uj énekeinkben a leggazdagabb eszmetartalmat rövid kerekdedség
jellemezze.
Kálmán
Farkas.

K Ö N Y V I S M E R T E T É S .
(Ajánlva Borsodi úr figyelmébe.)

»Biblia magyarázatok
a szószéken s függelékül
néhány
egyházi beszéd. Irta Barakonyi Kristóf böhönyei ref. leik.
II. kötet. Ara 2 frt. Miskolc. Ferenczi B.
tulajdona.
1880." 8° 219 lap.'
1877-ben egyházirodalmunk két rokon tárgyú
munkával gazdagodott u. m. Bác Károly xMáté ev ángy eliomának magyarázata* s Barakonyi Kristóf
,Biblia
magyarázatok
a szószéken* c. munkájának első kötetével. Előbbit a j.Prot. Egyh. Isk. Lap« 1878-iki folyama
8-ik számában Barakonyi, utóbbit pedig Earkas József
ismertette u. o. az 1877-diki folyam 46-dik szamában,
a debreceni „Ev. prot. Lapban® pedig Veritas s végül
az „Oesterr. Prot.® u. a f. Nr. 2-ban valaki.
Borsodi urnák hát nem lehet panasza, hogy a
prot. irodalom termékeit , a g y o n hallgatják s a critica
figyelmére sem méltatja® (1. Prot. E. I. Lap f. é. 1159
stb. lap). S ha ő arra nem emlékszik, hogy Mitrovicsnak egyházszónoklattanához valaki e tejjel-mézzel folyó
Kanaánból hozzá szólott volna : én meg arra nem emlékszem, hogy valamire való prot. (nemcsak hazai) irodalmi termék tüzetesen ne ismertetett volna valamennyi
egyházi közlönyünkben. Egyrészt hát, hogy a panaszosnak annál inkább kedve teljék; de leginkább, hogy ezen
két ifjú bibliamagyarázatiró munkálkodását annál inkább ösmerhessük : Rác Károlynak már egyszer és pedig szakértő (biblia magyarázat iró bírálta collegája b.
magyarázatai) által elég terjedelmesen bemutatott munkáját újra elé vesszük s párhuzamba tévén Barakonyi
„Bibi. magyarázatának® a sajtó alól csak imént kikerült Il dik füzetével, ha bár futólag, újból ismertetjük.
Bác Károly ménesgyoroki ref. lelkésztanitó „Máté
ev. m a g y a r á z a t á é b a n szoros tudományos rendszert
hozott. A „Bevezetés®-ben Aquinói Tamás, Kálvin,
Norton, Wichelhans, Keim, Weiss, Bőhl véleményeit
adja elé az „evangeliom® jelentéséről, Máté evangeliomának keletkezési körülményeiről s a synopticusok
korkülönbözési kérdéséről ; ezután tér a tárgyra s itt
először is mindég »nyelvi és tárgyi értelmezések® allnak,
azaz : héber,, syr-chaldei s hellen szók nyelvészeti boncolgatása, a rokon helyek és az exegeták erre vonat-

kozó véleményeinek idézésével. Épen úgy, mint ezt a
tanszékekről hallottuk az exegesis professorától. A nyelvi
s tárgyi értelmezések után jön csak a tulajdonképeni
magyarázat, meglehetősen elvont, száraz modorban.
Epen ezért Bác munkájának templomi használatáról szó
sem lehet, alig lévén hazánkban olyan gyülekezet, mely
e tudós nyelvészkedések- s dogmatizálásokból épülést
vehetne. Ellenben sikeresen használhatja magán buvárlatainál a lelkész, vagy p. o. az egyházmegyei s kerületi censor urak, ha a gyarló készültségű candidatusokat
ebbeli minden tudományukból kiforgatni és saját exegetikai jártasságukat bebizonyítani akarják.
E célra Rác könyve, mint irodalmunkban hézagpótló, valóban becses.
Barakonyi
egészen más — épen a Rác Károly
imént emiitett munkája bírálatánál jelzett irányt követi
Roszalja ugyanis a német exegetaktól átvett methodust,
ajánlja a pericopa rendszert s kívánja, hogy „a bibliát
népszerűsítsük a szószéken, népies nyelven irott, s a nép
szellemi érdekeinek megfelelő bibliamagyarázatok által.®
(Prot. E. I. Lap 1878, f. 8-dik sz.). Ez irányelvet törekedett megközelíteni munkájának első s ez évben megjelent Il-ik kötetében.
Tartalma e Il-ik kötetnek 25 bibliamagyarázat
és 4 egyházi beszéd. Címeik szerint így következnek :
I., Mózes, mint népvezér és vallásalapító. (II. Mózes
III. I—14 v. alapján). II. Salamon, a király és prédil
kátor. (Préd. I. 12—17. II
7- XII. 14—15.) III.
Ebi és Sámuel Sám. (I III 1—20). IV. Esdrás és Nehemiás (Nehem VIII. 12). V. Jézus tanítványai (Máté X.
2—7). VI. Jézus barátjai (János XI. 1—7). VII. A jézusi
példázatok jelleme. (Máté XIII. 1—3, 10—16 és 35—57).
VIII. Péter és Cornelius (Csel. X. 19—98). IX. Pál és
Barnabás (Csel. XIII. I—3). X. A hét első diakónus (Csel.
VI. 1 —15). XI. János és a jelenések könyve (Jelen I.
9—20). XII. Timotheus (II. I. 2 — 8, 15 - 18. IV. 6 - 1 8 ) .
XIII. Titus (Tit. I. 3—5. 10—16. II. 1.). XIV. Filemon
(Tit. 1 —15). XV. 0- és uj testamentumi városok a) Jeruzsálem (122 solt). XVI. Róma (Csel. XXVIII. 16—31).
XVII. Athene (Csel. XVII. 16—25). XVIII. Korintli.
(Csel. XVIII. 1 —11). XIX. A Kanaán földe 1) Galilea.
(Máté IV. 12—16). XX. Júdea (Máté III. 1. 5. 6.). XXI.
Samaria (II kor. XVII. 24—34). XXII. A szeretet hatalma. (1 kor. XIII.). XXIII. Az ember igazsága és az
Isten kegyelme. (Jób. XLII. 1 —17). XXIV. Az ó- és uj
ember (Koloss. III. 4—17). XXV. Az uj ég és uj föld
(Jelen XXI. 1—5).
Függelék: Egyházi beszédek: XXVI. A Kr. mindenre megtanít bennünket. (János IV. 19—26). XXVII.
Miben áll a J. szeretete? (Ján. XXI. 15 —17). XXVIII.
Csak egy szükséges dolog (Luk. X. 38—42). XXIX. Székfoglaló beszéd. (II kor. 12. 14. 20. II v.
E tartalomjegyzékből is látható, hogy ezen biblia magyarázatok nincsenek egymással szoros összefüggésben, vagyis nem is oly vers szerinti magyarázat ez,
mint Rácé, hanem homiliai modorban targyalasa a fel-

vett szövegnek. S a mennyiben többnyire személyhez,
történethez vagy magában is önálló tárgyhoz fűzi elmélkedéseit : inkább tarthatnék homiliáknak, mint szorosan vett bibliamagyarázatoknak. Hogy bővebb fogalma legyen B. tárgyalási módjáról az olvasónak, mutatványul közlünk egy részletet a „Jézus bardtjai* c.
magyarazatból:
»Egy igen szép tárgy van előttünk afiai ! a felolvasott bibliai versekben. Jézus barátjaihoz készül útra,
hogy a kiket lelke őszinte szeretetével szeret, midőn
rájok nézve a nem szeretem-féle idők elkövetkeztek:
meglátogassa és megvigasztalja. Ezért mondja tanítványainak : menjünk el Júdeába, ismét (v. 7). Három jó
barát van itt a kezünk alatt lévő s magyarázatra kijelölt bibliaszövegben felmutatva: a Bethaniából való Lázár s annak két testvérje : a szorgalmas Mártha és Mária, ki megkente vala az urat és megtörölte vala az ö
lábait hajával, (v. 2). Ezekről fogok én, afiai! bővebben
beszélni előttetek, de felhasználom egyúttal az alkalmat,
hogy midőn e három jó barátjáról szólhatok a Jézusnak, egyúttal megismertesselek benneteket azon többi
baráttal is, kikről azt mondotta az Idvezitő, hogy szereti
őket (Ján. 15. 9.) és hogy barátai lesznek (Ján. 14. 15.)
és hogy szeressék egymást úgy, amint ő szerette azokat
(Ján. 13. 34).
Mielőtt azonban szorosabb értelemben vett tárgyamhoz térnék, hogy a felolvasott részeket teljesen megérthessük, Bethaniáról is kell valamit szólanunk.*
Ezután Bethaniát irja le, hivatkozással a s. pataki
füzetekre . . „Itt lakott tehát azon három jó barát —
folytatja e leirás után — kiket az idvezitő meglátogatott. S miután ismerjük már a helyet, rá térhetünk eredeti célunkra.
1., Lázár
2., Mártha és Mária
3-or,
Arimantias József és Nikodemos — — — 4-er, Magdalai Mária, Salome, Johanna, Zsuzsanna* . . . az ev.
irások egyes helyeiből összeszerkesztett képben.*
Irálya — mint e mutatványból is látszik — nem épen
szabatos és magyaros („három jó barátjáról szólhatok
a Jézusnak 4 ) s helylyel-közzel még nem is népies („Szeretném afiai, ha az itt látott odaadó szeretettől legalább
annyit eltanulnátok ti is, a mennyi épen elég volna
arra nézve, hogy bizonyságot tehessetek az érettünk
magát feláldozó iránt való szeretetről* . . . ez nem szabatos
és nem népies (59 1.), „Es a kik saját ajkairól hallották,
hogy azért bocsátá Isten az ő fiját e világra, hogy megtartassák ő általa, akikkel maga értette meg, hogy ki
legyen a felebarát, és a két nemzetséget előttük egygyé
tette és a közbevetett falnak válaszát elrontotta, kinek
telj es hatalom adatott tanítani és keresztelni minden
népeket: ha Sault meg nem hódítja a damaskusi látás,
Péternek pedig meg nem jelenik az egymásután háromszor ismételt jelenség, talán az üdv és kegyelemre való
jogosultság is az önző zsidósághoz hajlott apostolok
által lesz meghatározva* . . . (173 lapon), ugy hiszem
ez sincs „népies és a nép szellemi érdekeinek megfelelő

nyelven* mondva s ráillik az ilyen beszédre a mit
Dobos mondott egykor a régi Prot. Lapban (1845 f.)
még Bujdosó Márton koraban Fésős Andrásról, hogy
ennek „nehezen érthető gondolatait pad alá ejti a hallgató.*
Nem oly nagy, de mégis hiba BarakonyiuáL, hogy
tárgyától eJ csapong. Maga is megvallja nyilván (75 1.),
» a z elmélkedés közt tett kitérés folytán háttérbe
szorítja a biblia alapján hallgatóinak lelki szemei elé
állított Kornéliust.* Reflexiói, a tanulságok, az intelmek,
melyeket a magyarázott igékből levon, nem mindig
egyenesen következnek azokból; hanem merész ugrással s erőtetve vonja ki a tanulságokat, intelmeket. Hasonló hibában szenved a bibliai idézeteket illetőleg,
nem tárgyi, hanem sokszor csak szóbeli rokonság s
összefüggés után illesztvén oda a sűrű locusokat, mi
valószínűleg onnan ered, hogy nem sajátjából, hanem
a concordantiából meritget.
Örömest mutogatja forrásainak gazdagságát. Idéz
— s elég sűrűn — Baur, Ballagi, Beck Kristóf, Farkas
József „Bibliai földrajza s Régiségeiből*, a Ker Archivariusból, Renan, Hagenbach, Cantu Caesar s egyebekből;
meg kell azonban vallani, hogy mindig tárgyhoz illőleg
s a bibliai idézeteknél sokkal találóbban s szerencsésebben Olvasottság, források ösmerete csakugyan szükséges a biblia magyarázat Írásához ; de e mellett az igazi
zamatos magyar styl, s a szerző által is szükségesül
ösmert ,népies irály* tanulmányozása is elengedhetlen.
Az értelemzavaró sajtóhibák kijavítása is megérdemelte volna a faradságot p. o. Galácia helyett Gallicia van egy helyütt a s?övegben, másutt meg az alapige van hibásan kitéve stb.
Az itt fölemlített hibák mellett azonban vannak
Barakonyi Biblia magyarázatának érdemei is, így legelső sorban a tárgyalási módszer. Nem vers szerinti száraz exegesis ez mint Szikszay »Szövétneke*, vagy még
inkább Rác. K. „Máté evangelioma* ; hanem mint már
említők s a közlött tartalomból az olvasó is láthatja,
rövid homiliaszerű beszédek, melyeket kevés átidomitással minden lelkész a legsikeresebben hasznaihat a
méltán ócsárolt katechisatiók helyett. Tisztelet, becsület
a jó Hunyadynak, Pap István, Kolmár-Varjú s bármiféle
Káté magyarázatnak; de a mennyivel feljebb áll a
biblia a káténál: annyival elébbvalónak kell
tartanunk
amannak magyarázatát s népszerűsítését. S itt is nem a
szaraz, tudományos exegesis, hanem a bibliának homiliaszerű tárgyalása eszközölheti a kivánt célt. Elismerés illeti hát az ifjú szerzőt, ki e módszerre legelőször
mutatott irodalmunkban példát biblia magyarázataiban
(nem értve itt Dobosnak szoros értelemben vett Homiliáit.)
De érdeme még a viszonylag elég jó nyelvezet s
mert általános
népszerű irály. „ Viszonylagmondom,
szempontból ítélve már jeleztük B. pennájára vonatkozó
nézetünket. Á m d e viszonyítva nehézkes, egyátalán nem
magyaros és távolról sem népies ujabbkori egyházi

íróinkhoz : ezekkel szemben még B. stylusával meglehetnénk elégedve. Beszédeinek legtöbb pontját megérti az
egyszerű nép is; kevés változtatással pedig mindenütt.
A függelékben adott 4 egyházi beszéd közül a
beköszöntő meglepően szép és csinos. A többi háromnál a bibliamagyarázatok sokkal jobbak. Egyh. beszédirodalmunk nem is szegény, itt nem látunk szükséget ;
míg szószéken használható bibliamagyarázataival
B. egyedül áll. Művelje hát ezt a tért, ifjúságától méltán megvárható szorgalommal, az igazán népies s magyaros
szép irály tanulmányozásával. Az előszóban homályos
sejtelmet ébreszt az olvasóban, mintha egyebeken is
törné fejét. De maradjon csak a Bibliamagyarázatoknal.
Ez az 6 tere. „In hoc signo vinces!* Az ifjabb nemzedék leteszi Varjut, Pap Istvánt s a Heidelbergi kátét
és felveszi Barakonyit s a bibliát; mert munkája —
egészben véve — e nemben legjobb. Még olvasva is
tanulságos és épitő. Bátran ajánljuk a közönség s —
Borsodi ur figyelmébe.
Szentháti
Károly.

B E L F Ö L D .
A bányakerületi ág. hitv. egyházkerület
közgyűlésének folytatása.
A 9-én megkezdett gyűlés érdekes befejezését a
superintendens tartalmas évi jelentése képezte. E jelentés
szól mindenek előtt a pestmegyei esperességben tartott
püspöki látogatásról, melyből a meglátogatott egyhazaknak viszonyai különösen élénk színekben tűntek ki. Par
sérelmes ügy érintése után hangsúlyozza, hogy Selmecen a lyceum Breznyik János igazgató úr vezetése
alatt virágzik, mi annál tiszteletre méltóbb, mert Breznyik csak 800 frt fizetést huz s valódi csodákat teremt
buzgó tanártarsaival; a növendékek szép eredményeket
mutatnak fel, s minden vizsga összeköttetésben van vallásos buzgólkodásokkal. Osztroluczky Géza 1000 frtot
ajándékozott iskolai célokra. A Z s e d é n y i alapítvány kamatai 10 tanitó között fognak szétosztatni. A zágrábi egyház
a külföldi G. A . Egylettől 18,000 frankot kapott. B.
Radvánszky úr közbenjárása folytán megküldetett a
Halléban létező stipendiumok kimutatása. Több más
belügy fölsorolásával superintendens úr tudósítását befejezte. Miután az átvizsgálandó ügyekre még bizottságok
kiküldettek Fabiny Theofil, Osztrolucky Géza, Eöldváry
Mihály és Veres Pál urak elnöklete alatt, a gyűlés e
napra bezáratott.
Okt. 10-én gyámintézeti istentisztelet s utána rendes
évi gyám. ker. közgyűlés tartatott. Az istentiszteleti beszédet Holles Danó lelkész úr tartotta. Egyes passusai
tetszéssel találkoztak. Az áhítatoskodás után a nagy teremben tartatott a gyűlés Veres Pál elnöklete alatt; a
meg nem jelenhetett Sárkány Samu helyett Láng Adolf
referált a folyamodó egyházak viszonyairól. A lefolyt

évben befolyt 1280 frt 81 krból rendelkezés alá jön 946
frt 69 kr, ennek fele az egyetemes gyámintézetet, másik
fele, a Leopoldinum 50 frtnyi javadalma levonásával
378 frt 51 kr. segélyképen a folyamodó egyházak közt
osztatik ki. Az ofifertorium 63 frt 63 kr., melynek fele
az egyetemes gyámintézetet illeti, másik fele az orsovai
egyháznak adatott, melynek buzgó felügyelője Neuwirth
lovag és cs. k. tábornok jelen volt ; szintén Orsova
ajánltatik az egyet, gyámintézetnek a 400 frtos kegyadományra nézve. Jelenti az elnök, hogy az egyet,
gyámintézeti gyűlés f. hó 16. és 17-én Székesfehérvárott
fog tartatni. Végül elnök ur tiszttársai nevében is a
tisztségről leköszönvén, kéri a választást a jövő közgyűlésre kitűzetni s magát a választást illetőleg minden
kombinációból kihagyatni. Fabiny Teofil indítványára a
közgyűlés a tisztikarnak s különösen az elnöknek köszönetet mond eddigi hivataloskodásáért, a választást a jövő
évi közgyűlésre tűzi ki s ülését berekeszti.
Ugyan okt. 10-én esti 5 órakor a kerületi papi
értekezlet tartatott. A lelkészek a superintendens úr elnöklete alatt igen szép számmal gyűltek volt össze.
Ezenkívül néhány ügyvéd is engedvén a superint. úr
szombaton kifejezett óhajának, megjelent, hogy az aggodalmas büntető törvény 53 és óo-ik §-sai iránt nyilatkozzanak.
A superint. úr üdvözölvén a jelenlevőket, megnyitá
az értekezletet, s ez a tárgyak sorára térvén,
Győri
Vilmos budapesti magyar lelkész, előadja, hogy a büntető törvény 53. §-sával szemben a helyi egyházban oly
esetek adták elő magukat, melyek az egyházban némi
aggodalmat gerjesztettek. Nevezetesen a róm. kath. papok, mint már említve volt, vegyes házasságokból származott gyermekeket nemi külömbség nélkül a prot. lelkészekhez utasítottak, megkereszteltetés végett. Hogy tehát a protestáns papok ne legyenek az elsők, kik bűnhődjenek a törvény következtében, kérdés intézendő a
törvényhozó testülethez, hogyan kell az 1879. évi XL.
büntető törvény 53-ik §-sában előforduló passust: „más
vallásfelekezetbe fölvesz8 érteni.
Ezen indítványra Doleschal Sándor, pesti lelkész,
odanyilatkozik, hogy a keresztelés a prot. dogma értelmében csak felvétel a keresztyénségbe és nem valamely vallásfelekezetbe, a róm. kath. egyház a keresztelést azért tartja a vallásfelekezetbe való felvételnek,
mert önmagát a keresztyénséggel identifikálja. Miután
ez idő szerint pedig azon szüle, ki egy egyházhoz sem
akar tartozni, felekezet nélkülinek beírathatja gyermekét és a városkapitány azt a lajstromba beírja, de egyszersmind az illető lelkésznek bejelenti anyakönyvelés
végett, úgy a prot. lelkész is keresztelheti a szülő kívánságára, de ha kath. a szülő, a gyermek keresztelését nem anyakönyvezi, hanem megküldi a jelentést a
kath. papnak.
A hosszas és beható tárgyalásnak vége, a dogmái felfogást egészen félre hagyva, az lett, hogy miután
a büntető törvény az 1868. évi vallástörvényekre támasz•

kodik, a lelkészek utasíttatnak, hogy a törvény érteiméhen
oly gyermekeket,
kik az evang etikus egyházhoz szülőik
vallása szerint nem tartoznak, rendes állapotok között ne
kereszteljenek;
nem a büntető törvény előtti
félelemből,
hanem azért, hogy más egyháznak ügyeit tiszteletben tartsuk s így az államnak békeszerető alattvalói
legyünk.
Octóber ii-én reggeli 9 órakor a gyűlés folytattatott. A szombati gyűlés jegyzőkönyve hitelesíttetett
s aztán tárgyalás alá kerültek az egyes küldöttségek
jelentései. Nevezetesen a pénzügyi bizottság kimerítő
és tüzetes jelentése, mely a kerület pénzviszonyait egyes
csekély tételek kivételével megnyugtató színben tünteti fel. Kiemeli, hogy biztos pénzszekrény szereztetett
meg, melyben most közel 133 ezer frt őriztetik. Fabiny úr
ő méltósága a pénzügyi bizottság elnökségét általános
megkérés folytán továbbra is megtartja. A törvényszék
ugyanazon tagokból áll nagyobb részt mint tavaly ;
elnök Szontagh Pál, alelnök Görgey István.
Az antalfalvi papválasztás peres ügyében az erre
kiküldött bizottság jelenti, hogy Kutlik Tivadart mint
külföldit, a választásból kizárandónak véli, miután a
honi evang. egyházban csak honpolgár választható meg
lelkésznek. A kerületi gyűlés, mivel Kutlik T. hosszú
idő óta Csehországban pap, s így a magyarhoni prot.
egyházra nézve idegen, a bizottság véleményét, illetőleg indítványát hatarozatképen magáévá teszi. A pancsovai temetőkérdés, mely nagy sajnálatra a két prot.
felekezet között merült fel, a két felekezet püspöke által intézendő el elnöki úton. A H.-M.-Vásárhelyen létező
súrlódások megszüntetése az esperességhez utasittatik.
A tanügyi bizottság jelentéséből kitűnik, hogy az
1879/80. tanévben összesen volt a bányai kerületben 6
felső- és középiskola, 5-ben előadási nyelv tisztán mag y a r ; i-ben, a szarvasiban a tót nyelvtanításánál tót, a
többinél magyar. E tanintézetekben van 40 osztály, 43
tanterem, 17 gyűjtemény, 87 tanár, növendék és szolgaszoba, összesen 147 szoba és helyiség. Könyvtárában
van 38,305 kötet.
A legnagyobb tanari fizetés 1525 f r t ; a legkisebb
600 frt., a tanulószám 1557, vallásra nézve ezek 661.
ág. hitv., 107 helv., 233 kath., 3 gör. kath., 20 gör.
kel., 450 zsidó. Ezen intézetek jövedelme 88,254 frt
75 kr., költsége 86,106 frt 531/2 kr. évenként.
A Baldácsy hagyatékot kezelő bizottság kérelme,
hogy a kerület hatalmazná fel a bízottságot 30 ezer
frtnak felvételére az özvegy kielégítése végett, teljesíttetik. Egyszersmind pedig egy uj kezelési szabályzat
kidolgozása hatarozatba megy s erre a többi kerületek
is fel kéretnek. — A segédlelkészek és tanitók választási
tervezete az esperességekhez küldetik le és az arra vonatkozó vélemények 1881 évi julius végéig a superinten
dens úrhoz küldendők be.
Délután 5 órakor a kerületi lelkészi özvegy-árvaintézet gyűléséből érintendő, hogy annak tőkéje közel
25500 frtot teszen s többnyire Sf'j0 ra. biztosan, a többi
6*/0 szintén biztosan el van helyezve.

Oct. 12-én a gyűlés majdnem kizárólagos t á r g y á t
képezte a maskovai ügy, mely annak idején a napi lapokban is érintve volt, a midőn egy hívatlan toll az
érdemdús és köztiszteletben álló superintendens ellen
méltatlan és hamis vádakat emelt. Az ügy alapos megvizsgálására bizottság volt kiküldve, melynek jelentéséből kiderül, hogy a maskovai lelkész fíansel, tavaly
aug.-ban. T. Sz. Mártonra utazott, ott egy gyűlésben
részt vett, abból kijőve, az utcán egy egészen idegen
leányt nőül kért elmehaborodásában ; innen Körmöcbányán keresztül utazván, a gyógyszertárban ciankalit kért.
A gyógyszerész látván, hogy elmebeteggel van
dolga, bejelentette a hatóságnak, és ez a szerencsétlent haza, Maskovára kisértette. Itt Bansel öngyilkolási
kísérleteket tett, kútba akart ugrani, aztán nyakát vágta
meg, sok vérvesztés után Budapestre a Rókus-kórházba
vittetett, hol kétszer fel akarta magát akasztani. Most
a tébolydaban van és az utólag beérkezett bizonyítvány
szerint, melyet az országos tébolyda igazgatója küldött
a nógrádi esperességi hatósághoz, a szerencsétlen nehezen fog kigyógyulni.
A bizottság azt indítványozta, hogy az időközben
történt papválasztás, melyet az illető alesperes jó hiszemben megejtett, a kerület által jóváhagyassák, annál
inkább, mert Bansel a helyébe megválasztott lelkésztől
200 írt, a papgyámoldából 100 frtot kap betegessége
tartamára.
Hosszú vita keletkezett, melyben kiemeltetik, h o g y
a superintendens helyesen járt el s az annak idején
ellene méltatlanul szórt vádak egészen alaptalanok, de
hogy igenis az alesperes által megejtett papválasztás
el volt hamarkodva. Az egész hosszú vitából két nézet emelkedett ki. Egyik a megejtett papválasztást
megsemmisítendőnek vélte, a másik a történt tényt a
fenforgó viszonyok alapján meghagyni akarja, amint
van, de a nógrádi alesperes eljárását rosszalandónak
gondolja. Az ügy szavazásra került, melynek eredménye
az lett, hogy a bizottság indítványa elfogadtatott.
Az oct. 13-án tartott ülésből még felemlítendő,
hogy a kerület Selmecen egy tanitó képezdét akar
nyitni, hogy a bányakerület Pozsonyban akarja rendszeresíteni a theologiai akadémiát, hogy a losonci vallástanár még ez évben a kerület részéről 100 frttal segélyeztetik; hogy 28 papözvegy közt 600 frt osztatatik szét
és hogy pár sérelmes ügyben, jelesen a ceglédi egyháznak azon panaszának orvoslása végett, miszerint
a néki a város részéről eddig a vasárnapi iskola fentartására átengedett, de aztán elvont 121/2 hold visszaadassék, a superintendens úr a magas ministeriumhoz
felfolyamodjék. E g y é b csekélyebb ügy elintézése után az
ez évi bányakerületi közgyűlés bevégeztetett. Okt. 13-áti
esti 5 órakor volt egyetemes conferencia, 14-én és 15-én
egyetemes gyűlés, 16 és 17-én Székesfehérvárott egyetemes gyámintézeti istenitisztelet és gyűlés.
Bierbrunner

Gusztáv.

A magyarhoni ág. hitv. ev. egyetemes
egyház közgyűlése.
Budapesten okt. 14. és 15-én.

Okt. 13-án délutáni 5 órakor, miután a bányák,
közgyűlés délelőtt befejeztetett, a négy kerület küldöttei
az. ev. iskolaépület dísztermében igen nagy számmal
gyűltek össze a közgyűlést megelőzni szokott konferenciára. Ebből röviden csak annyi közlendő, hogy b. Radvánszky egyet, felügyelő pár szóval kifejezett üdvözlés
után, itt emlékezik meg a Bányakerület által neki ma
délutáni 3 órakor átnyújtott diszalbumról, melyben eme
kerület papjainak arcképei foglaltatnak. »Annyira el voltam érzékenyülve 4 — úgy mond — »hogy az album
átnyújtása alkalmával köszönetemet nem fejezhettem ki. 4
Hozzá teszi, miszerint kedvesebb emléket nem adhatott
volna a kerület, mint ezt. Felsoroltatnak azután a közgyűlésen elintézendő tárgyak, melyek egynémelyikéhez
hozzászólás is történt.
Okt. 14-én ünnepélyes istentisztelet után, melyen
Haan Lajos csabai lelkész és egyet. egyh. jegyző megható imát mondott, megkezdődöttt a gyűlés, mely rendkívül látogatott volt. A világiak koziil megemlítjük az
egyet, felügyelőn kivül a kerületi felügyelőket : Szentivanyit, Fabinyt, Péchyt, és b. Prónay Dezsőt. A superintendenseket Karsayt, Czékust, Szeberényit. Geduly
betegeskedés miatt nem jelenhetett meg.
B. Radvánszky Antal, Karsay superintendenssel
elnökölve megnyitja a gyűlést tartalmas beszéddel, melyben kiemeli, hogy a társadalmi élet terén csak a 10konszenvezők szoktak egyesülni, holott egyházi téren,
jelesül a protestantismus körén belül, nem egyedül a
szív, hanem a szellem, a gondolat is, minden kényszertől távol önkénytesen egyesül a közös célok elérésére.
Megemlíti, hogy a bányakerület élére egy érdemdús erő,
Fabiny Teofil úr lépett, hogy több rendbeli hagyatékok
tétettek az egyház és iskola javára, és így elegendő ok
forog fenn, hogy a gyűlést örömmel üdvözölve, megnyitottnak nyilvánítsa.
Következett az elnök évi jelentésének
Haan Lajos által.

felolvasása

A jelentésből a következőket emeljük k i : A miniszter tudatja az elnökséggel, hogy Halléban a Kassai
Temlin-íéle ösztöndíj-alapítvany ag. h. ev. theologiai
növendékek részére tényleg létezik. Továbbá felhívja az
elnökség figyelmét a Turóc-Szt.-Mártonban megjelenő
„Narodne Novini 4 című lapban íoglalt hazafiatlan s izgató
cikkekre, melyek a bácsi esperességben levő némely lelkészektől s tanítóktól származnak, kiket a miniszteri
leirat meg is nevez, s azt állítja róluk, hogy ezen egyének valóságos társulatot képeznek. Az elnökség jelenti,
hogy a leiratot megküldte Szeberényi superintendensnek, ki azt a főespereshez tette át. A főesperes kihallgatta az illetőket, kik a vádac határozottan tagadták.
Az e tárgyban kelt jelentést azután az egyet, felügyelő

felküldte a miniszternek, ki arra ez ideig mit sem válaszolt.
A jelentés tudatja, hogy a gymnasiumi és reáltanodái oktatásra vonatkozó törvényjavaslat ellen kérvény lett az országgyűléshez benyújtva. Mivel azonban
a javaslat azóta már meg is b u k o t t : további lépéseket
tenni nem volt szükséges. — Zágrábban prot. egyház alakúit. Az elnökséghez Geduly superintendenstől jelentés
érkezett, hogy a kath. klérus a reverzalisokkal jobban
visszaél mint annak előtte.
A Pozsonyban felállíttatni szándékolt theologiai
akadémiára nézve a tiszai kerülettől azon előterjesztés
érkezett, hogy ha Pozsony a feltételeknek nem akar
megfelelni, a tiszai kerület hajlandó az akadémiát Eperjesen elönyösebb feltételek mellett felállítani.
A közoktatásügyi miniszter felhívta az egyet, felügyelőt, hogy az eperjesi jogakadémia megszüntetése
iránt a jogakadémiák számának korlátozása szempontjából intézkedjék, pedig a leirat maga is elismeri elvben a felekezeti jogakadémiák hasznosságát és az ágostaiaknak a nélkül is csak ez az egy jogakadémiájuk van.—
Az egyetemes felügyelő meglátogatta a selmeci iskolát
s azt, tekintve az ottani egyház korlátolt eszközeit,
valósággal meglepően kitűnőnek találta, mi leginkább
Breznyih János igazgatótanár buzgóságának köszönhető.
Az elnökségi jelentés felolvasása után felszólal
Bánó József a s Narodne Novini 4 című lapban foglalt
izgató és hazafiatlan cikkekre vonatkozólag s azon meggyőződésének ad kifejezést, hogy ily üzelmeket magának az egyháznak kellene a legszigorúbban megtorolni.
Szontagh Pál (nógrádi) csatlakozik Bánó nézetéhez.
Az egyháznak azon elvhez kell magát tartania, hogy
körében nemzetellenes és államveszélyes üzelmek ne
fordulhassanak elő, s figyelni kell arra, hogy ilyen,
akár a sajtó, akár más úton elkövetett üzelmek szerzőit első sorban maga az egyház vonja felelősségre. Az
egyház a miniszternek csak köszönettel tartozik, hogy
— tiszteletben tartva az egyház autonomikus jogát —
figyelmeztette
a szóbanforgó üzelmekre, de az már az
egyház föladata, hogy egyes konkrét esetekben szigorúan eljárjon s az illetőket a konzisztorium elé állítsa s
fenyítse meg. Hozzájárul Bánó azon javaslatához is,
hogy ez elvnek jegyzőkönyvileg adassék kifejezés.
(Élénk helyeslés.)
Az elnök ez értelemben mondja ki a határozatot.
Ezután tárgyalásra került az eperjesi egyház és a
tiszavidéki egyházkerület azon emlékirata, melyben tiltakozik a vallás- ás közoktatásügyi miniszternek az egyházat az eperjesi ev. jogakadémia megszüntetésére felszólító leirata ellen.
Péchy Tamás a tiszai egyházkerület felügyelője,
kifejti a miniszter indokait, melyek őt a leirat küldésére
vezették. A maga részéről azonban nem tud annak szükségességéről meggyőződni, hogy az eperjesi ev. jogakadémiát fel kellene oszlatni. (Élénk éljenzés s tetszés.)
Nemcsak hogy nincs a beszüntetés mellett, sőt inkább

arra kéri az egyetemes közgyűlést, hogy a tiszai egyházkerületet támogassa azon törekvésében, mikép az
eperjesi jogakadémia oly színvonalra emelkedjék, hogy
ugy az egyház követelményeinek megfeleljen, mint a
többi ily intézetekkel képes legyen versenyezni.
Elnök erre kimondja a határozatot, hogy az egyetemes egyhazgyűlés az eperjesi jogakadémia megszűntetéséhez nem járulhat hozzá.
Következett a pozsonyi theologiai akadémia ügye.
Olvastatott a tiszai ag. hitv. evang. egyházkerületnek
emlékirata, melyben a theologiai akadémia székhelyéül
nem Pozsonyt, hanem Eperjest kivánná kijelöltetni.
A meggyőző indokolás, mely az emlékiraton végig
vonul, jó benyomást tett. Az ez ügy felett támadt vitában többen vettek részt.
Szeberényi, superintendens kijelenti, hogy a Bányakerület határozottan Pozsony mellett van.
Trsztyenszky Ferenc pozsonyvárosi esperes arra
kéri a gyűlést, hogy az ügyben lehetőleg döntőn határozzon, annyival inkább, mert a pozsonyi egyház a
theologia fölállítása miatt függőben tartja gymnaziuma
és polgári iskolája fejlesztését. Ezen kivül a halasztgatás
kárral is jár, a mennyiben több alapítvány kamatait csak
akkor fogja élvezni az egyház, ha a theologiai intézet
működését megkezdi.
Fabiny utasítása szerint határozottan Pozsony mellett nyilatkozik. Indítványozza különben, hogy mindkét
ajánlat az e célra kiküldött egyetemes bizottságnak
adassék ki oly utasítással, hogy akár Pozsonynyal, akár
Eperjessel is, de oly megállapodás jöjjön létre, mely
az intézet fölállítását lehetővé teszi.
Czékus szuperintendens hosszabb indokolás után
javasolja, hogy az ajánlatokat előbb a kerületekhez
küldjék be.
Elnök Fabiny nézetét ajánlja a gyűlés figyelmébe.
Erre a vita mindinkább élénkülni kezdett s közben nyelvi kérdés is merült fel.
Szontagh Pál (nógrádi) ugyanis ajánlja, hogy az
ajánlatok az egyetemes bizottsághoz utasíttassanak. A
maga részéről különben élesen kikel az ellen, hogy a
Trsztyenszky által beterjesztett jegyzőkönyve a pozsonyi egyháznak csupán német nyelven s nem egyúttal
magyarul is van szerkesztve (Helyeslések.)
Jeszenszky Károly a pozsonyi egyház védelmére
kel s Szontagh szavára megjegyzi, hogy a pozsonyi egyház német, tehát jogszerűen vezeti jegyzőkönyveit németül. A pozsonyi egyház eredeti jegyzőkönyvet
és nem fordítást akart a közgyűlés elé terjeszteni s
így a német nyelvű jegyzőkönyvet kellett bemutatnia.
Prónay Dezső báró kijelenti, hogy nincs szándékában kétségbevonni azt, hogy minden evang. egyháznak
teljes jogában áll meghatározni ügykezelésének nyelvét.
De egyszermind megjegyzi, hogy annak, miként a theologiai akadémia nem állíttatott fel már is Pozsonyban,
oka leginkább az, mert a kerületek féltek bizonyos tár-

sadalmi befolyásoktól, melyeknek a Pozsonyban tanuló
theologiai akadémia növendékei ki volnanak téve.
Ivánka Imre a hallottak után nagyon megfontolandónak véli, vájjon a theologiai intézet Pozsonyban
állíttassék-e fel vagy másutt. Hiszen a pozsonyi egyház
annyi tekintettel sincs a magyar evang. egyház iránt,
hogy az egyetemes ülés elé hozott jegyzőkönyvet párhuzamosan németül és magyarul szerkesztené. Az egyháznak van ugyan joga kizárólagosan a német nyelvet
használni, de az ev. egyház bizonyára nem akarja e
szellemet terjeszteni. Szóló az intézetet inkább Győrött
vagy más oly helyen óhajtaná felállíttatni, hol a növendékek magyar szellemben neveltetnének (Helyeslés.)
Elnök szintén kifejezést ad annak, hogy az intézet
helye mindig befolyással van a növendekekre. így Zólyomban, hol a gyermekek, bár eleintén magyarul nem
is tudtak, most alig értik a tót nyelvet.
Ezután, nagy izgatottság közepette mondja ki az
elnök azt a határozatot, hogy a tiszai kerület emlékirata,
a dunántuli kerület határozata és a pozsonyi egyház uj
ajánlata az e tárgyban működő bizottságnak adatik ki
azzal az utasítással, hogy munkálatát közölje a kerületekkel s ezek a jövő évi egyetemes gyűlésig nyilatkozataikat terjeszszék be.
E határozat kimondása utan, a gyűlés d. u. 1122kor eloszlott.
(Vége következik.)

K Ü L F Ö L D I E G Y H Á Z ÉS I S K O L A .
Püspöki látogatás
az andrásfalvi

reformált

egyházban.

Ily nemű látogatásról még eddig nem emlékeznek
Andrásfalva évkönyvei, ily drága vendéghez még eddig
nem volt szerencsénk. Szeptemb. 27. estve szállíttatott
hozzánk s velünk maradt harmadnapig.
Slézia és Galícia határvonalának egy kis folyam
választja el Biliétől Bialát. Innen érkezett a 70 éves főpásztor úr, mint a galíciai és bukovinai protestáns egyházak superintendense, tehát 100 mértföldről 23 óra
alatt .
Üdvözöltük egyszerüexi, de szivünk és lelkünk melegével, hogy főpásztori körútján a bukovinai kalvinista
magyarok ez egyetlen s igénytelen egyházáról sem feledkezett el. S kértük, hogy talalja magát mint övéi
között, hol főpapi állásához méltóan fogadni lelkünk
bár kész, de testünk erőtlen.
Hönel János superintendens úr súlyos évei dacára,
erőteljes és megnyerő alak — én megvallom, hogy
előbb valami mord csehet képzeltem benne — nyájasan
nyujtá kezeit s mar a tekintetével is szeretetteljes bizalmat s bátorságot öntött belénk : aztán az elöljáróknak reggeli találkozásig jóéjszakát mondva: hagytuk
sajat rendelkezésére.
Jelen volt az első estvén mint vendég s jóbarát,

a hadikfalvi plébános Juscsák János szomszédunk is. Kedélyes társalgásunkban a püspök úr törte a magyart,
én meg egész vehemenciával törtem a németet. Juscsák
barátunk a lengyelt. S egyszer csak nyilik az ajtó : a
mellékszobába hívnak.
Három személy ült a vacsorához. Lutheránus püspök, pápista pap, kálvinista lelkész. Nem bolygatva
sem az átváltoztatás, sem az ubiquitás corporis Christi dogmáit, végre is — mond a püspök ur — a lutheránusok
épen mint a kálvinisták : „ha csak annyiban különböznének egymásközt mint egymástól, ugy valóban semmi
különbség nem volna a két felekezet között.® Itt szállottunk alá a vallás felhői közül, a hívekre s a hívekről:
szép Magyarországra. És a mi legjobban fűszerezte
szerény vacsoránkat : a püspök ur azon nyilatkozata
volt, h o g y ő is magyarországi. Harminckét éve már,
amióta elhagyta a hazát. S habár a magyar nyelvből
sokat felejtett : ifjúkori barátira Késmárkról és Eperjesről, most is hiven emlékezik. Különösen Kolbenheyer,
jelenleg sopronyi lelkészt s aki Sopronyban nekem is
egyik igen tisztelt és respektábilis tanárom volt : Fuchsot,
a kitiinő phisices professort emlegeté.
A kedélyes eszmecserék vége : az éjjeli nyugalom
lett, melyből másnap reggel a harangszó ébresztett fel.
Szokott könyorgésünk után, az egész presbyterium bevonult a főpásztor ur elé, aki előbb az egyházi, azután az
iskolai állapotot vizsgálta meg.
Számadási jegyzőkönyvünk io-ik lapja szerint az
andrasfalvi reformált egyháznak : 1876. január 1-én készletben és fekvő tőkepénzben, a dicsőült Biró Mózes kezdeményezéséből : 1070 frt 40 krja volt. Ezenkívül a
bécsi cs. k. Oberkirchenrathhoz 1879 aug. 3-án felterjesztett
kimutatas szerint — jegyzőkönyv 99 1.
1-ször. Zsadányi lelkész hagyatéka 213 frt, az akkori gondnok által a néptől beszedve.
2-szor. Kovács Sándor lelkész prakticus buzgóságával 1868-ban alkotott magtár, mely már 1877-ben
400 korec gabonaval, tehát középszámítással 800 frt
értékkel bírt.
3-szor. Az egyházi s iskolai épületek reparációjara,
pinceépitésre és kerítésekre, a néptől beszedetett 402
frt 16 kr. Ehhez számítva a magyarországi egyházkerületek könyöradomanyat 5 db. nyugtában 127 frt 70
krt, ez összesen: 529 frt 86 kr.
4-szer, 240 frt iskolai vagyon, melyből 60 frt a
presbyterium, 180 frt Kerek administrátor kezei közt volt.
Összesen tehát az egész m e n n y i s é g : 2853 frt 26
kr. s ez — azonkívül, hogy a lelkész, tanitó és egyházfi részére a tagok különösen adóztak — két
év alatt mind elpusztult! s ami legcsudálatosabb : Balog
Gergely kuratornak még ez sem volt elég. Azon ürügy
alatt, hogy a pinceépitésre és kerítésekre nézve, nem
hagyhatja félbe a munkát, míg a munkaköltség a gyülekezettől forintonként beszedhető legyen : hatod magaval
1050 írt uz§orapénzt vett fel a zsidóktól.
E fölvételekről az egyház egész hat hónapig sern-

mit sem tudott, s csak mikor a nevezett egyének a
fölvett pénzt mind elsikkasztották: akkor rendeztek közgyűlést L á n g Károly lelkész elnöklete alatt, melyben a
maguk fejétől viselt adósságot határozatilag az egyház
nyakába vetették.
Ú g y d e ez a határozat már alapjában is törvénytelen. Először mert a közgyűlés, mely a határozatot
hozta —1877 april 8. — nyilvánosan kihirdetve sem volt.
2-szor éjjel tartatott s a népnek csak egy kis töredéke
volt jelen s ezek is részint megvesztegetve, részint fenyegetésből irták alá. Zsandárokkal és tömlöccel volt
fenyegetve, aki alá nem ír. 3-szor nem is az volt felolvasva, a minek aláirtak ; hanem a mellette való levél,
ami a jegyzőkönyvből ki van szakasztva s el van sikkasztva. Végre ami magában is elitéli az egész eljárást:
a felsőbb egyházi hatóságnak fel sem volt terjesztve,
meg sem volt erősítve.
S ennek dacára a szegény, vérig zsarolt néptől:
Varga György, Balog Gergelynek kurátor utódja, uzsora
törlesztés fejében 803 frt 37 krt zsarolt ki, oly vérfagyasztó módon, mint azt a „Prot. egyházi és iskolai
lap* mult évi 27-ik számában közöltük.
Mindez mar bevégzett tény volt, mikor én 1878.
május havában ez egyházba léptem.
A p á k , anyák, az egész nép esedezve, sírva részvétem s pártfogásomért könyörögve adták elő : a mi
velők történt. Behatoltam tehát a jegyzőkönyvekbe. Nem
találom e valami nyomát vagy indokolását e végzetteljes
állapotnak ? S a bevételek több helyen be sem jegyezve, s mindenütt temérdek, összezavart kiadasok, hol
a pap, hol a curátor, hol az iskolatanitó kezeivel írva:
borzasztóan igazolták a szűnni nem tudó panaszt.
Jött a julius eleseje s a kurátor szorongva hozta
fel illetékemnek egy részét. Többet — úgymond — most
nem adhat, mert a zsidók már nagyon szorítják s még
600 frttal tartozik az ekklézsia ! Erre e nép még tömegesebben sietett és tódult hozzám s kereken kimondták,
hogy egyházi tartozásaikat szívesen és kész örömest behozzák ők maguk. De Varga Gyurka kezébe többé egy
krajcárt sem a d h a t ; s ha ő közelít feléjök mint L á n g
idejében : készebbek fejszét ragadni még az asszonyok is.
Itt hát nem szólni, hanem tenni kellett. Megjelentem rögtön a kerületi hatóság előtt, kérve és figyelmeztetve a helyettes biztos urat, hogy az exekucióra
adott engedélyét, melyet az andrásfalvi volt presbyterium nehany tagjai hamis határozat alapján kértek —
míg felsőbb rendeletet nem nyer — okvetlenül szűntesse be ; mert különben Andrásfalván vérontás is történhetik, miről aztan ő lesz a felelős.
A helyettes úr megdöbbent s 1879. FI. 787 a
szequeszternek kiadott rendeletével nem csak hogy a
további exekuciót véglegesen beszíinteté, sőt a mi eddig
behajtatott — tehát a fönebb érintett 803 frt 37 kr. az
egyház ládájába visszatétetni parancsolá.
Soha sem voltam boldogabb, mint mikor e rendelet másolata kezembe jött. „Remény, remény, azért

vagy te szép virág! 4 örömmel említém az eklatáns rendeletet : Kerk Eduárd ágostai lelkész atyafiunk, mint
szegény gyülekezetem volt adminisztrátorának. Es im
az öreg szomszéd ur, nemhogy örült volna velünk,
sőt valami rejtélyes villanást vettem észre szemeiben.
Lehet, hogy ezt csak képzeltem. De már az konstatálva van, hogy az általa protegált vádlottak felhagytak ugyan az exequálással, de a 803 frt és 37 kr.
kezeik közt veszett.
Es mégis csak kevésbe múlt, hogy a cs. k. Oberkirchenrathnál Bécsben, a mi kérvényünk el nem ejtetett.
Mert az onnan igért 300 frtot ők nyerik meg s nem
az egyház, ha mi a fönebb idézett aug. 5-ki felterjesztésünkbem kimutatni nem sieténk vala, hogy nem az
egyházat segítené a íőegyháztanács, hanem épen az
egyház megnyomoritókat: ha az uzsorások kifizetésére
küldene segélyt. Miután ez egyház nem tartozik semmiféle uzsorásnak. Tartoznak igen is azok, a kik az egyházat megnyomorították.
E 300 frt mai napig sincs beküldve s a merénylet tevők mégis hirlelték, hogy a pap már régen elköltötte. S ez álhírrel kezdték visszatartóztatni a hívek
önkénytes buzgóságát. Maga a püspök ur világosította
hát fel a gyülekezetet, hogy azt a pénzt még a cs. k.
Oberkírchenrath sem bírja, még a magas kormánynál
van. De ismerve és belatva az egyházi főhatóság, e
szegény egyház valóban sülyedt allapotjat : mindenesetre kifogja eszközölni, hogy az szolgáljon némi alapul az elsikkasztott tőkepénzek helyett, miután a perlekedést teljességgel nem ajánlja. Mert az egyház beperelheti ugyan a vádlottakat, de mit nyer vele ? Mit
vegyen ama szegények és nyomorultakon, kiknek semmijök sincs. Az egy Balog Gergelyen kivül s az pedig
raffinirt svindlerektől támogatva — hogy ne legyen
mit megfogni a törvény kezének — minden ingó s ingatlan vagyonát köztudomás szerint a zsidóknál kötötte le.
(Vége következik.)

I R O D A L O M .
Tanügyi értesítés. A tiszántúli ref. középiskolai
tanáregyesület pályázatot hirdet a következő két kérdésre : i) ,,Ad-e a középiskola a gyakorlati életre annyi
és olyan ismeretet, hogy ezáltal feleslegessé válnék a felső
nép- vagy polgári iskolák állítása azon városokban, melyekben középiskola létezik ?" Jutalma a legjobb műnek
Szatmárnémeti szab. kir. varos közpénztárából kétszáz
osztr. ért. forint. 2) ,,Tapasztalás
szerint a latin nyelv
és irodalom iskolai tanítása a jelenben nem mutat fel
annyi eredményt, a mennyit attól akár a rá fordított idő,
akár a tudomány érdeke szempontjából megkívánni lehet
és kell; ennélfogva kutattassanak
fel a tünemény
okai,
továbbá jelöltessenek meg a módok, amelyek által a bajon
segíteni lehessen s a középiskolai képzés ez ágának ered-

ménye biztosíttassék :u Jutalma a legjobb műnek egy magát megnerezni nem kívánó taniigybarát szívességéből
száz frank aranyban. A pályaművek' idegen kézzel tisztán
leíratva, beköttetve, lapszámozva és a szerző nevét rejtő
jelligés levéllel ellátva, 1881. május első napjáig az egyesületi elnökhöz küldendők. Csak egyesületi tagok pályázhatnak ugyan, de, minthogy az egyesület rendes tagjai
közé minden protestáns tanár beléphet, alapító és pártoló tag pedig bárki lehet : a pályatér mindenki előtt
nyitva áll. A biralatról az állandó bizottság gondoskodik.
Beszéd a hódmezővásárhelyi ref. Otemplom mellett nyugvó régi lelkészek emléktáblája felállításakor elmondta Szeremlei
Sámuel lelkész. Kiadta a vásárhelyi
ref. egyház. A r a 10 kr. — A vásárhelyi Otemplom tövében 3 mult századi lelkipásztor van eltemetve, kiknek
emlékére az egyháztanács gondnoksága m. hó 11-én
díszes márványkőtáblat helyezett el a templom falában.
Ez alkalommal Szeremlei S. lelkész tartotta az egyházi
beszédet, mely tulajdonkép a 3 régi lelkész érdekes életrajza. Az egyik, Füredi Mihály, széles tudományáról s
főleg keleti nyelvekben jártasságáról, ékes szólásáról, s
oly nagy terjedelmű hangjáról volt híres, hogy mikor a
tarjáni tóparton a szélső udvarokban halottat prédikált,
előadását a tó túlsó partján legeltető barom pásztorok
is meghallhattak. A másik, Szőnyi Betiiamin, a „Szentek
Hegedűjének* hírneves szerzője, a város nagy jóltevője
főkép a Petőzendiiléskor, Sinay kebelbarátja, s ahogy
azzal bánt Debrecen, úgy bánt vele Vásárhely : kis híja
múlt, hogy ki nem hordta a határra, szobájában a 70
évet meghaladott aggastyánt majd megvette az isten hidege, mert tűzrevalóra nem jutott költség. A harmadik
Füredi Sándor, Mihály fia, szelíd, békés ember, dúsgazdag földbirtokos. E férfiak emlékezetét adta elő Sz|remlei úr beszédében, melynek végeztével kalaplevéve
mint késői utód lelkésztársai nevében is áldást mondott
elődeire, megköszönve az egyháznak, hogy elődei emlékét a föliratos sírtáblával utódaink előtt is kegyelet
és hála tárgyává igyekszik tenni.

K Ü L Ö N F É L É K .
* Személyi hírek. Mező-Túron — mint minket
tudósítanak — f. hó 10-én történt a lelkészválasztás.
Szavazó volt 339. Ezek közül Turgonyi Lajosra szavazott 276, Szilágyi Mártonra 63. Tizenkét szavazat megsemmisíttetett. A választás megerősítését az egyházmegye a Gelei XXII-ik canon*) értelmében megtagadta. —
A bihari ref. egyházmegye esperesévé Paj) Károly piispökii lelkész, tanácsbiráivá Ember Pál mezőkeresztesi,
*) Az erre vonatkozó canon szavai e z e k : »populus neminem
eorum (t. i. pastorum) invito Seniore conducere potest." Különös, hogy
ezúttal a senioratus viszi a senior szerepét, holott épen e canon szerint
az esperesség csak a senior vonakodására alapíthatja határozatát.
Szerk.

Gaal Imre nagykerekii, Szokolay József pusztaujlaki lelkipásztorok újonnan megvalasztattak. — Szabó Pál szilágyszolnoki ref. esperes, e hivataláról betegsége folytán lemondott ; teendőit ideiglenesen Nagy László somlyai lelkész és egyházmegyei jegyző végzi. — A kecskeméti ref. lyceumban most alakult gyorsiró-egylet vezérelnökévé Németh Dániel ügyvédet s okleveles gyorsiró-tanárt, elnökévé Körösi Lajos II. éves bölcsészt választotta. — Csepelyi Menyhért időközi lelkész Lessen, ottani
rendes lelkészszé választatott meg. — Sass István ev.
tanitó az Orosházi Közlöny szerkesztőjévé lett.
* A debreceni ref. e g y h á z m e g y e ez évi őszi
közgyűlését Debrecenben f. hó 8 án tartotta meg. Az
elnöklő esperes, Dávidházi János, pocsaji lelkész, imádkozás után üdvözölte az egybegyűlteket, különösen pedig elnöktársát Bernáth István segédgondnokot, ki ily
minőségben ezúttal jelent meg első ízben a tractualis
gyűlésen. Ezután a szavazatbontó-bizottságok jelentései
következtek, melyekből kitűnt, hogy egyházi tanácsbiróvá Basa Bálint hajdubagosi lelkész, világi tanácsbirákká Beke Mihály és Nadányi Miklós választattak
m e g ; az éljenzés elhangzása után mind a hárman a
gyűlés színe előtt letették a hivatalos esküt, s ezzel hivatalaikat elfoglaltak. Még egy világi tanácsbiró választatott meg Balázsházy Albert személyében ; ez azonban
levélileg megköszönvén a benne helyezett bizalmat,
megtiszteltetését betegeskedése miatt nem fogadhatja
el, hanem egyházi ügyeink iránti kiváló érdeklődése
tanúbizonyságául száz-száz frtot küldött a papi és tanítói nyugdíj-alap gyarapitásara. Amily köszönettel fogadta
a gyűlés Balázsházy úr adomanyát, ép oly sajnalkozással értesült leköszönéséről, s egyszersmind elrendelte,
hogy az ő lemondása folytán megürült világi presbyterségre uj szavazás ejtessék meg. Ugyanezen gyűlés
folyamában érkezett be 24 egyház szavazata az egyházi jegyzői állomasra. A szavazatok fölbontasara kirendelt bizottság jelentése szerint, egyházi jegyzővé
László János nagybajomi lelkész választatott meg absolut többséggel. Következett ezután az érdekes, de leginkább csak helyi viszonyokra vonatkozólag érdekgerjesztő esperesi jelentés, melynek előadása után a gyűlés bevégződött.
* A sárospataki főiskolai tűzoltó-egylet, melynek fölszerelési költségeit elismerésre méltó áldozatkészséggel a tiszáninneni superintendentia vállalta magára,
f. hó io-kén — mint bennünket tudósítanak — véglegesen megalakult. Parancsnokává Ballagi Géza jogtanár
választatott. Az egylet orvosa a főiskolai orvos Dr.
Kun Zoltán.. A parancsnokság tagjaivá a hittanhallgatók és joghallgatók közül a következők választattak
m e g : Parancsnokhelyettessé Miskolcy László, mászóparancsnokká Boros Zsigmond, szivattyús-parancsnokká
Erdélyi Zoltán, rendfentartó-parancsnokká Horváth János, szertárnokká Kun József, segédtisztté Pásztor Sámuel, parancsnoksági tagokká Rác Gábor és Nadányi
Gyula.
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : 3 D x .

Ba,lla,g"i

* Legatiók és supplicatiók. Krüzselyi Bálint sárospataki jogtanár, lapunk derék munkatársa, a „Zemplén"
közelebbi számában ama két intézményről igen érdekes
cikket ír. Különösen figyelemre méltó azon számítása,
melyet avégből tesz, hogy kimutassa, Patakon mily
nagy jótétemény a fiatalságra nézve a legatió és supplicatió. Átlag — úgymond — kimegy minden ünnepre
240 legátus ; e számhoz az akadémia rendesen 160—
180-at ad, a többi a felgymnasiumból s néha az állami
tanitóképezdéből kerül ki. A legatiók közt legnagyobbak a 80—100 frtosak, legkisebbek a 7—8 frtosak. Ha
már most átlag minden legatiót 20 frtosnak veszünk,
minthogy ennyinek bátran vehetjük is, kiderül, hogy
egy-egy ünnep után beszednek a legátusok 4820 frtot.
A legátusok legtöbbjével sublegatus („inas ur*) is megy.
Ezek számát minden ünnepnél 200-ra lehet tenni, kik a
négy alsó gymnasium növendékeiből telnek ki. A legnagyobb sublegatió 18—20 frt, a legkisebb 2—3 frt.
Egyremásra tehetjük 5 frtra, és így 1200 frtra azt,
amit a gyerekek a legátusok mellett összeszednek;
amazzal együtt már 6 ezer frtot halad az összes ünnepi
jövedelem. Véve pedig ezt az ünnepek száma szerint
háromszor : 18 ezer frtot mutat az, amit a pataki főiskolába behordanak évenkint ifjaink a legatiókból. Efféle
adatok bizonyára gondolkodóba ejthetik azokat, akik a
legatiót és supplicatiót megakarják szüntetni. Bajos
lenne, különösen a mai nehéz viszonyok közt, az ifjúság számára megfelelő recompensatiót találni ama két
intézmény eltörléseért.
* Gyászhír. Szomorú kötelességet teljesítünk, midőn tudatjuk olvasóinkkal ama súlyos veszteséget, mely
kitűnőségeink közt a legkitűnőbbek egyikét a napokban
érte : vajai id. báró Vay Miklósné nincs többé az élők
sorában ! Nemének dísze, ékessége volt halála napjaiglan.
Egyházunknak nem volt ugyan tagja a boldogult, de
azért szeretve tisztelt főgondnokunknak az ő elvesztése
fölötti mély fájdalmában, bizonyara bánatos szívvel vesz
részt összes prot. társadalmunk. Az elhunytáról kiadott
gyászjelentés így hangzik : Vajai báró Vay Miklós koronaőr s gyermekei: ifj. báró Vay Miklós, cs. k. Lipótrend vitéze ; özv. baró Vay Henrikné szül. Almásy Mária
s ennek fiai Arnold és Miklós ; báró Vay Ödön cs. k.
kapitány s neje gr. Wurmbrand Adelma ; báró Vay
Sándor s neje gr. Waldek Matild ; végre báró Vay Klára
s férje báró Bánhidy Sándor cs. k. aranykulcsos, szomorodott szívvel jelentik felejthetlen kedves neje, illetőleg anyjuk, napájuk s nagyanyjuk Nagyméltóságú báró
Vay Miklósné született Geymüller Katalin bárónőnek f.
év és hó 13-ikán élete 72-dik s boldog házasságuknak
53-dik évében hosszas betegség után történt gyászos
kimultát. A boldogultnak hűlt tetemei a r. kath. szentegyház szertartása szerint beszenteltetvén, az alsózsolcai
családi sírboltban helyeztettek örök nyugalomra. Áldás
és béke hamvaira !
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Azon t. előfizetőink, kikáiek előfizetésök
lejárt, annak megújítására felkéretnek.

Az orthodoxia terjedésének okairól.*)
— Befejező közlemény. —

Két nagy akadály gátolja a tökéletesedés
felé való haladást a vallás t e r é n : az ingadozás
az ó- és uj hit között, és az értelmi erőknek
hatványozott fejlődése. E s ez utóbbiból természetesen következik egy harmadik, mely nem ritkán
szintúgy útját állja az önálló, szabad gondolkodás terjedésének, mint a m á r említett akadályok.
Mint minden édes anya, kiben a természetszülte érzelmeket idegen indulatok el nem fojtották, leirhatlan szeretettel csügg szív vérén táplált gyermekein: oly szenvedélyesen ragaszkodik
az értelmi erő saját szülöttéhez: a rendszerhez. A
hol a vallásosság elfogulatlan hitben nyilvánul,
ott m é g nem ismeri az ember azt az épületet,
mely a hit eszméiből az okoskodás által levont
tételek által idő folytán fölépül. D e valamint a
patriarchalis korból kifejlődött nép lassankint
államszervezetet alkot az egyes ember jogainak
védelmére s magasabb közös emberi célok elérésére : úgy a vallásosság gyermeteg korszaka
után is oly idő szokott bekövetkezni, a midőn
bizonyos vallásrendszer szabályozza a legszentebb
érzelmek nyilvánulását, hatványozva azok bensőségét s megóva az egyest a, tévelygések örvényétől.
A felállított — bárminő — rendszerek azután
*) L d . lapunk f. évi 3. és 37. ssámait.

idők folytán túlélik magukat, jobban mondva az
ember kinő azoknak korlátai közül, úgy hogy a
rendszer az egyéni szabadságnak, önálló gondolkodásnak, szabad fejlődésnek útját állja. Meggondolva azt, hogy minden rendszer — állami és
vallási — gyarló emberi teremtmény, sohasem
üdvös az ahoz való túlságos ragaszkodás. N e m
emberi ész alkotta merev törvényszerűség, hanem emberi ész által felfoghatlan szeretet teremtette s kormányozza a világot. D e különösen káros és üdvtelen a fenálló rendszerhez, annak minden
egyes tételéhez való szigorú ragaszkodás oly
időszakokban, midőn ezrek, milliók nem tudnak
vele megbarátkozni.
Es ma is b á r annyian vannak a hivők minden osztályában, miveltek s míveletlenek, papok
és nem papok közt mindenütt, a kikben miveltségük foka szerint gúnyos mosolyt, boszankodást vagy fájdalomérzetet gerjeszt a fenálló rendszerek egyik másik tétele: mégis szenvedélyes ragaszkodással küzdünk az évszázadokkal
ezelőtt az akkori lelki szükséglet szerint megállapított tételekhez. Miként T o m p a m o n d j a : >:>Az
elv-, a rendszerért élethalálra marjátok egymást. ..
És meddő elv-vitátok mellett az emberiség romlik, szenved.* Mintha nem lett volna soha elmondva még, hogy buzgó fohászunknak nem az
kölcsönöz menybeszálló szárnyakat, hogy vájjon
a Garizim hegyén vagy Moriah-n mondottuk el
azt. Mintha nem tudnánk, hogy az igazi emberszeretet vallásos türelemben is nyilvánul.
A vallás, vagyis az ember viszonya az Istenhez végre is egyéni dolog, s mennél élesebben, határozottabban domborodnak ki az egyéni85

ségek, annál kevésbé lehet azokat egy-egy rendszer szűk keretébe beleerőszakolni. Nem az a
fődolog, minő hitcikkeket fogad el valaki, hanem
hogy minő felfogással alkalmazza azokat mindennapi életére.
A rendszerhez való merev ragaszkodás türelmetlenségre vezet, Üldözzük, kárhoztatjuk, csúfoljuk azokat, kik nincsenek velünk egy véleményen,
nem tekintve arra, hogy különben becsületes és
vallásos emberek-e, vagy nem. Azért fél, azért tartózkodik igen sok ember egy-egy hittétel kimondásától, mert fél az anathemától, az üldözéstől.
Olyan időben élünk tehát, midőn általában
az értelmi irány túlnyomó s a kedélyvilág fejlődése nagy mértékben korlátozva van. D e bár
korunk e szelleme nagy hódításokat tett, azt tapasztaljuk, hogy számosan — habár hosszú habozás után — végre mégis inkább hajólnak a
régi rendszer felé.
De ne csudáljuk azt. A nagy tömeg mindig
"konzervatív. Még az ismeretek terén is nehéz
valamely tételtől megválnunk, mikor bebizonyítják annak hamisságát. Annál nehezebb százados
hagyományok, képzetek, gondolkodásmód köréből kiemelkedni, még ha érezzük is, hogy azok
többé minket nem elégítenek ki, s bajos eljutni
oly álláspontra, honnan korunk fejlődésének minden mozzanatai világosan láthatók s háborítlan
nyugalommal élvezhetők. Józan, alapos itélet, világos gondolkodás, sokoldalú ismeret, tanulmányozás és átélt érzelmek gazdag kincstára szükséges, hogy valaki eljusson oda, hova egy más
szellemű kor az egyszerű halászokat és vámszedőket öntudatlanul felemelé. Ez a most uralkodó
szellem nagyon kevéssé segit bennünket az égiekhez való felemelkedésben. Ez az oka, hogy
konzervatív hajlamainknál fogva szívesebben megmaradunk az elavúlt s bennünket ki nem elégítő
rendszer omló törmelékei között. És így abban
is igaza van L a n g n a k : » W o kühler Verstand
herrschen will, da wird bald der Páter Kapuciner herrschen.*
H a n e m hát arra valók a nevelők és tanítók, hogy az emberiséget haladásában kormányozzák, vezessék s ha már a tévelygésektől,
emberi gyarlóságoktól nem képesek azt megóvni, legalább igyekezzenek azon, hogy minél

csekélyebb legyen eltérésünk az igaz ösvényről
s minél könnyebb legyen a visszatérés.
Egyes emberből se tud egy nevelő sem
tökéletes embert képezni, de azért elmulaszthatlan kötelesség oda törekedni, hogy növendékünk minél kevésbé legyen tökéletlen. Soha se
fogja egy nevelő sem odáig vinni, hogy az ifjú
az ő pezsgő vére hullámait ép ugy legyen képes
az okosság és megfontolás higgadtságával szabályozni, mint az élemedett k o r ú ; de azért mégis
törekedni kell, hogy mind jobban jobban ellensúlyozza a józanság az ifjú hevét.
Eljő azután
természet szerint az idő, melyet senki se képes
megakadályozni,, valamint előidézni sem, midőn
az egyénben lassanként előtérbe lép a komoly
előrelátás és bölcseség.
Vesse el a kertész okosan a magot s várja
nyugodtan, mig azt a természet kikölti; ápolja,
tisztítsa, óvja a zsenge hajtást s várja nyugodtan,
bizalommal, míg a természet gyümölcsöt érlel
annak ágain.
Korunk szellemének irányát se fogja senki
megváltoztatni; de törekedni kell azoknak, kik
arra hivatva vannak, hogy minél kevésbé tévedjen a mai ember a szélsőségekbe. Hajlamunkat
értelmi okoskodásokra nem lehetséges
kiirtani;
ö
J
de lehet és kell úgy kormányozni, hogy általa
kedélyvilágunk legalább el ne pusztuljon.
Ma ínég igen erős a mi bizodalmunk az
értelem mindenható erejében. Ma még bizton
reméljük, hogy eszünkkel a természet nagy titkainak mind a hét pecsétjét felszakíthatjuk. Ma még
az erődús, hatalmas férfi korát éljük.
Lassanként majd megkezdődik hosszú sora
a csalódásoknak ; majd tapasztalni fogjuk ismét,
mint már egykor tapasztaltuk, hogy ez a titáni
erő, melylyel ugy látszik, úrrá tettük magunkat a
természet birodalmában, végetlenül csekély a
nagy mindenséggel szemben, melynek mi csak
parányi férgei vagyunk
Akkor majd a megszégyenülés lángjában megolvad izmaink acéla;
eltikkad lelkünk büszkesége ; erőtelenség s csüggeteg hangulat vesz rajtunk erőt. Az emberiség
megvénül s a kétségbeesés tengerének sirjába
hanyatlik.
Jelenleg átmeneti korszakban élünk s még
nem jött el annak ideje — valószínűleg még
nagyon messze van, — hogy a most tisztuló esz-

mék végre a maguk teljes fényükben megvalósuljanak. Az emberiség még nincs elkészítve; az
idők teljessége még nem érkezett el. Elfogultság,
emberi gyarlóság, mely a fényt még nem bírja
el, állnak az uj eszmék elé áthághatlan akadályképen. Lábunknak egy toppantására — mondja
Lang — nem bújnak elő a földből lelkészek,
kik szent lelkesedéstől áthatva hirdessék e boldogtalan kornak a boldogitó tanokat, >;>dazu gehört reformatorische Zeit und reformatorisches
Geschlecht/
Ez az átmeneti időszak még igen sokáig
eltarthat. De azért nem kell kétségbe esnünk.
A világért sem állítom ugyan, hogy az emberiség fejlődésének lépcsői számtani törvények
szerint következnek egymásután: mégis némileg
vigasztalásunkra szolgálhat az, ha meggondoljuk,
hogy a Jézus fellépésétől Nagy Károlyig kerekszámmal 800 esztendő folyt le mint átmeneti
idő a keleti pogány világból a germán-keresztyén
világba. Vagy vegyük fontolóra, hogy a hitjavitás
több mint 300 esztendeig vajúdott. S a hitjavitás
győzelmétől (1648) máig még csak 200 év folyt
le. Az emberiség történetében egy század annyi,
mint az ember életében egy perc.
Bármily messze vagyunk is azonban ma
még a hit és jézusi emberszeretet megvalósulásának korszakától, a mindennapi tapasztalatok azt
bizonyítják, hogy határozott lépésekkel közeledünk
feléje. Derült arccal, nyugodt lélekkel s mennyei
örömmel tekinthetnek előre azok, kiket sem érdek sem vakság bilincsei nem terhelnek; bizton
tekinthetnek a jövőbe, mert hiszen az eszmék
nem halnak meg, nem lehet azokat megölni, eltemet™Sas János.

I S K O L A Ü G Y .
Iskolai

értesítők.

— Tizenötödik közlemény. —

189) A dobsinai községi népiskola értesitője. Igazgató Klein Samu. Növendékek sz. a hétköznapi iskolában 751, az ismétlő vasarnapi iskolaban 225, a községi
kisdedóvodaban 247, az iparrajz-iskolában 30, a kőcsiszoló és esztergályozási tanműhelyben 4. A növendékek legnagyobb része német ajku és ág. hitvallású.
190) A cisterci rend egri kath. főgymnasiumának
értesitője. Igazgató Szvorényi József. Értekezések : A

bor vegytanilag tekintve, Horváth Zsigmondtól. Az iskolai nevelésről, az igazgatótól. Tanulók sz. 483 ; az
i-ső osztályban 99. Az érettségit sikerrel letett 41 tanuló közül 21 a theologiai pályára szándékozott lépni.
A tanulók közt különböző címeken kiosztott segélyezések a 10 ezer frtot megközelítik. A tanárok köziil
irodalmi téren is működtek : Horváth Zsigmond és Dr.
Macke Valér.
191) Az eperjesi ev. ker. kollégium értesitője. Igazgató Hazslínszky Frigyes. Értekezés: A politika és a
morál, Dr. Berzevicy Alberttől. Tanulók sz. a jog- és
allamtud. karban 40, a hittanintézetben 16, a tanitóképezdében 39, a gymnasiumban 247. A jogi vizsgáknak
a tanfolyam hallgatásának mellőzésével való letehetésére
7-en nyertek engedélyt. A jogakadémiára br. Prónay
Dezső 400, Cékus István 100 frtot adományoztak. Ugyane célra még számos kisebb adományozás történt.
192) Az érsekújvári r. kath. négy osztályú gymnasium értesitője. Igazgató Tallay Nándor. Értekezés:
Pray György élete és irói munkássága, az igazgatótól.
Tanulók sz. 153; az év végén megmaradt 146 tanuló
közül 86 r. kath., 58 zsidó stb. Az intézet a sz. Ferencrendiek vezetése alatt áll.
193) Az eszéki kir. főreáliskola értesitője. Horvát
nyelven. Igazgató Jelovkek Márton. Értekezés az algebra
és mértan köréből, a füzethez mellékelt két kőnyomatu
táblával, Nénin Pétertől. Tanulók sz. mind a hét osztalyban összesen 93. A horvát és a német nyelv hetenkint
3—3 órán taníttatik minden osztályban; a francia nyelv
oktatására is gondot fordítnak, amennyiben a III. osztálytól fogva tanítjak. H á t a magyar nyelv hol marad ?
Reáliskolától bizony megvárhatnánk, hogy legyen vezetőiben annyi gyakorlati érzék, hogy oly helyen, mint
Eszék, mely be van ékelve magyar vidékek, Baranya
és Bácska közé, tanítványait tanítsa meg a tőszomszéd
nemzet nyelvére.
194) A fehértemplomi
m. kir. állami főgymnasium
5-dik értesitvénye. Ideiglenes igazgató Töreky Gábor.
Értekezés: Az élcről, Dr. Ferency Józseftől. Tanulók
sz. 185 ; az év végén megmaradt 176 tanuló közül 97
r. kath., 60 gör. kel. stb. A 8-dik osztály is megnyittatott. Az ifjúság körében önképző-tarsulat alakúit. A
tanárok közül irodalmi téren Dr. Heinrich Károlytól
egy önálló munka jelent meg.
195) A gyönki ref. négy osztályú gymnasium értesitője. Igazgató Varga István. Tanulók sz. 7 7 ; az év
végén megmaradt 73 tanuló közül 36 helv. h . ; helybeli pedig mindössze csak 6. A köztartásban csak néhányan vettek részt, aminek oka a jelentés szerint, legfőképen a köztartási díj magas volta (65 frt).
196) A hajdúszoboszlói polgári iskolával kapcsolatos négy osztályú gymnasium 4-dik évi értesitője. Igazgató Szathmáry György. Tanulók sz. 56, kik közül
41 helv. h . ; a latin nyelvet tanulta 45. Az intézetet,
mely 1876-ban nyittatott meg újra, a ref. egyház és a
város tartják fen.

197) A hosszúfalusi műfaragó ipartanműhelylyel
kapcsolatos m. kir. állami felső népiskola értesítője.
Igazgató Veres Sándor. Növendékek sz. 64, kik közül
34 ág. h., nemzetiségre nézve 52 magyar. A kertészet
gyakorlati oktatása megkezdetett. A konviktusban 13
növendék volt. A vidéki növendékek egyrésze benlakott az intézetben. Iskolai takarékpénztár állíttatott.
198) A kaposvári hat osztályú allamgymnasium
értesítője. Igazgató Cselko József. Értekezés : A szülők
s az iskola, Mortenson Edétől. Tanulók sz. 244, kik
közül 122 zsidó, iii r. kath. stb. Inselt Samu, mindaddig, míg Kaposvárit lakik, évenkint 100 frtnyi ösztöndíj adományozásara kötelezte magát.
199) A karlovici gör. kel. szerb főgymnásium érsitője. Szerb nyelven. 28-dik évfolyam. Igazgató Lazics
István. Értekezés Zsivanovics Jánostól és Gercsics Jakab
karlovici volt gymn. igazgató necrológja, az igazgatótól.
Tanulók sz. 205, kik közül 23 r. kath., 1 ág. h., a
többi gör. kel. ; magyarországi 57. Mivel Karlovic az
újmódi Horvátországon belül esik, gymnasiumaban a
magyar nyelvet nem tanítják.
200) A kassai állami gépészeti közép-ipariskola
tudósitványa. Igazgató Szakkay József. Értekezés: A
gépészeti iparos szakoktatás kérdéséhez, Tetmajer Károlytól. Növendékek sz. 55. A lefolyt évre az intézet
budgetjét az országgyűlés 13.300 frtban állapította meg.
201) A kassai sz. Orsolyáról nevezett apácák
zárdájában levő r. kath. tanitónőképző-intézet értesítője.
Igazgató Vandracsek Károly prépost. Növendékek sz.
50. Ezen intézetben minden évben csak egy osztály
v a n ; a lefolyt tanévben a 2-dik osztály állt fenn, jövőre a 3-dik nyittatik meg. Az intézet a tanulmányi
alapból 500 frttal segélyeztetik. Fenallása vagyis 1860
óta száznál több, különböző vallásfelekezethez tartozó
okleveles tanítónő került ki belőle.

T Á R C A .
Egyházi magtárak.
A ki egyházi életünk folyását figyelemmel kiséri,
szomorúan kénytelen tapasztalni, hogy a lelkészi s tanitói fizetések beszedése miatt igen sokszor felbomlik
az egyház belhivatalnokai s a hívek közötti békesség,
egyetértés és szeretet. A hol a lelkész és tanitó készpénzzel évnegyedenként fizettetnek, vagy pedig meghatározott u. n. fixum fizetést kapnak, ott nagyon természetesen jó rend mellett mindenek ékesen és szép rendben folyhatnak ; de a hol a lelkész és tanitó keresztes
vagy vékás élet fizetést, hozás szénát, szekér fát kapnak, ott igen sok kellemetlenségök van a belhivatalnokoknak fizetésök behajtása körül, s ha akár a mennyiség
akár a minőség miatt emel panaszt a szegény lelkész
vagy tanitó, azonnal kész a békétlenség s egyenetlen-

ség. Igaz ugyan, hogy egyházi törvényeink szerint a
lelkészi s tanitói fizetéseket a hívek egyszerre s egy
napon tartoznának beszolgáltatni, s azoknak mennyiségére s minőségére az egyházi elöljáróság köteles szigorúan s lelkiismeretesen felügyelni. Ezen törvény azonban a legtöbb helyütt csak irott malaszt: hozza a fizetést kiki a mikor akarja vagy teheti egész esztendőn ;
a szegény pap vagy tanitó szerencsés, ha év végéig
megkapja fizetését ; igen sok helyütt azonban a hátralék évről-évre szaporodik. H a az egyházi elöljáróság a
törvényre támaszkodva, erélyesen szorgalmazza a fizetések behajtását, lesz érte a lelkésznek, tanítónak s
egyházi elöljáróságnak annyi kellemetlensége, hogy Isten a megmondhatója; megtörténik az is, hogy az egyházi elöljáróság s különösen a gondnok megunván
a meg nem érdemlett bántalmakat, miknek ki vannak
téve, leköszönnek s marad minden úgy, a mint volt.
Az altalam elmondottak igazolására egyházi életünkben
— fájdalom — elég példát talalhatunk. Ha mar ezen
bajnak okat vizsgáljuk, úgy találjuk, hogy ez nem egyedül a vallásos közönynek kifolyása. É n legalabb sajat
tapasztalásom után — ezen baj fő okául híveink anyagi
szegénységét tartom. Nem akarom részletezni azon
okokat, melyek híveink szegényedését elősegítik, elég
az, hogy meg van a b a j ; a bellnvatalnokok fizetései
napról-napra csonkulnak, s ha paphalal vagy változás
esetén az egyh. kerület által meghatározott díjminimumhoz szigorúan ragaszkodunk, igen sok anyaegyházunk meghal talán örökre.
Lelkésztársaim közül
sokan úgy vélekednek, hogy azon egyházakat, melyekben a lelkészi fizetés a meghatározott díjminimumot
meg nem üti, leányosítani kell, s nem látnak veszélyt
anyaegyházaink megszűnésében; én azonban nem vagyok a tömeges leányositásnak b a r á t j a ; mert a tapasztalat arról győzött meg, hogy a leányosított egyházak
igen ritkán lépnek vissza az anyaegyházak sorába, s kivált
ha más vallásfelekezetűek közt van egy ilyen leányegyház,
az utóvégre egészen megsemmisül; erre igen sok példával
tudnék szolgálni; de nem is csodálkozhatunk azon igen
nagyon, ha a magára hagyott nyáj pásztor nélkül elszéled. A hol csak lehet, tartsuk fel anyaegyházainkat
áldozatokkal is; igyekezzünk egyházainkban a lelkészi
jövedelmeket annyira biztosítani, hogy a hívek fogyása
vagy szegényedése ne vonja maga utan a lelkészi jövedelem csonkulását. Igen sok egyházi adófizetési kulcsunk
van, s el lehet e tekintetben mondani, hogy j,a mennyi
ház, annyi szokás. 4 Némely egyházban, a földbirtok,
némelyikben a családszám, sőt néhol épen az igavonó
marhák után van kivetve az egyházi teher. Mind ez a
sokféleség azt bizonyítja, hogy igen ingadozó alapra
van fektetve a belhivatalnokok fizetése. Vegyük már
figyelembe azt, hogy híveink napról-napra szegényedvén
a reájuk önsúllyal nehezedő terhek alatt, a birtokokat
részint önmagok adogatják el, részint pedig a törvény
védelme alatt elárverezik, és ez mind a szegény belhivatalnokok rovására történik. így lesz aztán az, hogy a

lelkészi s tanitói fizetés igen sok helyütt csak a papiroson iiti meg a minimumot ; de valóságban évről-évre
csonkul, a hívek szegényedésének aránya szerint.
Mi a kormány támogatására nem számíthatunk,
pénzzel, anyagi javakkal nem rendelkezünk; híveinket
ujabb terhekkel nem .zaklathatjuk; áldozatkész uraink
többnyire önmagok is tehetetlenek. Ha azért azt akarjuk, hogy lelkészi s tanitói fizetéseink évről-évre ne csonkuljanak, hanem örök időkre biztosíttassanak, arra kell igyekeznünk, hogy a teher, a mennyire lehet vétessék le a
hívekről, s a lelkész és tanitó ne legyen kitétetve annyi
sok kellemetlenségnek, hanem egyszerre s biztosan
megkaphassa fizetését. H o g y miként lenne ez kivihető ?
azt minden egyházban a helyi viszonyok s körülmények
határozzák meg. Ismerek egyhazat, hol az ügybuzgó s
jeles lelkész évek óta tőkésiti az egyháznak mellékes
jövedelmeit, adományozásait, s ma már oly tekintélyes
tőkével rendelkezik az egyház, hogy a tanitói fizetést
javíthatta, a lelkészit is egyszerre 400 frttal emelhette.
Ismerek továbbá egyházat, hol a hívek önkéntes adakozás útján földbirtokot vásároltak ; azt önmagok míve
lik, s terméséből biztosítják az egyház fenmaradását,
virágzását.

fizetések évről-évre fogynak, s én átláttam, hogy itt
egy magtár felállítása ezen egyháznak életfeltétele, és
mivel a terméketlen idők miatt kivetés vagy ajánlással
nem lehetett boldogulni, azon ajánlatot tettem az elmúlt tavasszal, hogy vagy 4—5 hold földet vessenek
be az egyház hívei tengerivel, azt munkálják meg, s a
termés fogja a magtár alapját képezni. Híveim ajánlatomat elfogadták, s egyházunk érdemes főgondnoka a
szükséges földet szívesen megajánlotta s most már lesz
magtárunk, mert Isten megáldotta igyekezetünket. Kétségtelen tény, hogy a magtárkezelés igen sok nehézséggel jár, azért sokan idegenkednek tőle. Ismerek egyházmegyét, melynek tekintélyes alappal rendelkező
magtára gondatlan kezelés folytán tetemes veszteséget
szenvedett; ismerek több egyházat, melyek hasonlóképen károsodtak; de hát ez még nem ok arra, hogy
mivel sok bajjal jár a magtárkezelés, tehát ne állítsunk
m a g t á r a k a t ; mert hiszen tűz, víz, temérdek szerencsétlenségnek okozói, s mégis áldást hozók. F ő dolog a
magtarkezelésnél a pontosság s lelkiismeretesség; az
elöljárók saját felelősségökre adjak ki az életneműt biztosíték mellett, s legalabb a kamatot minden év őszén
szedjék be pontosan. Ilyen módon lehetne egyházaink
jövőjét biztosítani, s a belhivatalnokokat temérdek kellemetlenségtől megkímélni. Ne rettenjünk azért vissza az
akadályoktól, legyen jelszavunk az egyház felvirágzása,
a protestantismus jövője, s ne feledjük el, hogy igaz
ezen közmondás : segíts magadon, s az Isten is megsegít.

Mészöly Győző úr e lapok 37-dik számában a lelkészi s tanitói fizetések biztosítására bizonyos évenkénti
tőkésítést, ajánl, mely 50—100 év alatt oly tekintélyes
összeg lehetne, hogy az egyház virágzását biztosítaná.
Az eszme életrevaló s a hol keresztül vihető, — célszerű is; hátránya azonban az, hogy sokáig kell várakozni az eredményre. En részemről sokkal célszerűbbFürj ész István,
nek látom az egyházi magtárak felállítását minden oly
ref. lelkész.
helyen, hol a hívek földmiveléssel foglalkoznak. Ha az
egyház hívei meggyőződnek arról, hogy a magtár évenVagy valami, vagy semmi.
kénti jövedelméből fognak 10 vagy 15 év múlva díA szép gyümölcs is undorító tálcán kelletjaztatni az egyház belhivatalnokai, s az ő vállaikról a
len, mint a rothadt.
Shakespeare
legsúlyosabb teher levétetik, én hiszem, hogy igen színeA király pécsi látogatása alkalmával tisztelgett
sen meghozzák az áldozatot saját érdekűkben. Ne gon- ! deputatiók sorában helyet foglalt a f. - baranyai ref.
doljuk azt, hogy a magtár felállítása sok helyütt kivi- 1 egyházmegye küldöttsége is.
hetetlen ; alig van egyház, a hol ne lehetne magtárat
Meg nem állhatja az ember, hogy kérdésbe ne
alapítani, csak a lelkész legyen tapintatos ; tegyen szá- t e g y e : mi lehetett oka annak, hogy a f.-baranyai, 64
mítást, hány .köböl gyűjthető össze egyházában akár
lelkészszel biró terjedelmes egyházmegye csak négy
kivetés, akár ajánlás utján ; számítsa ki továbbá : hány év lelkész által volt képviselve, mely csekély szám szinte
alatt lesz képes rendes kezelés mellett fedezni a mag- visszatetszett (gyöngéd kitejezése a közvéleménynek)
tár a belhivatalnok fizetését vagy legalább annak egy
a többi egytől egyig imposans deputatiók mellett.
részét; és ha a hívek megértik az üdvös célt, nem is
Beszélgettem erről világiakkal, kik közül a nagyobb
említve azt, hogy önmagokon is segíthetnek, hajlandók
rész okoskodott, hogy ezzel az egyházmegyei ref.
lesznek áldozatot hozni. Még az sem akadály, ha az
papság a jelen politika ellen akart tüntetni. Beszélgetegyház hívei oly szegények, hogy sem kivetés sem ajántem lelkészekkel, kik meg oda nyilatkoztak, hogy solatok utján nem képesek a magtár alapját megvetni,
kan azért maradtak el, mert a főesperes úr felhívásácsak vallásos buzgalom s nemes igyekezet szükséges
ban említett papi egyenruhával nem bírtak.
s az ige testet ölthet magára. Ha az egyháznak ninMivel lelkésztársaimról sem indolentiát sem azt
csen földbirtoka, béreljen 4—5 hold földet s azt önkénnem akarom feltételezni, hogy politikai tüntetésből
tes adakozás utján begyűlt maggal vessék be, a termést
nem jelentek meg, nem találhatok valódibb kifogást
takarítsák be rendesen s abból fizessék ki a föld bérét ;
vagy okot az utóbb említettnél.
a megmaradt terméssel meg van vetve a magtár alapja.
Ha csakugyan így áll a dolog, akkor megint
Az én egyházam hívei szegények, a lelkészi s tanitói
méltó lesz feleleveníteni s elvalahára tisztába jönni

azzal, a mit már több ízben volt alkalmam egyházi
lapunkban s összejöveteleinkben előhozni, hogy t. i.
állapítsunk meg már valahára valami rendet az öltözékben. Mert az a szabadság, hogy az egyiknek van
reverendája, a másiknak palástja, a harmadiknak mind
a kettő, a negyediknek egyik sem ; az egyik megjelen szürke, a másik sárga, az egyik rövid jankliban, a másik ízléstelen porseprő köntösben; az egyik rojtos nyakravalóval, a másik meztelen nyakkal, sapkában, porge vagy
tót kalapban stb. — mondom ez a szabadosság sehogy
sem kelthet se rokonszenvet se tisztességet, még azokban sem, kik különben a papot, mint ilyent, nagyon
szeretnék tisztességben tartani.
Hat még is csak különös s a gondolkodó s érdeklődő emberben megbotránkozást kelthet az, hogy a
társadalomban van egy qualificált társulat, melynek
tagjai nem jelennek meg egy kiváló ünnepélyen csak
azért, mert nem bírnak vagy nem akarnak eligazodni
azon, hogy miként jelenjenek ott meg.
Vagy legyen hát valami közös jelvény és akkor
az rend lesz; vagy ne legyen absolute semmi, akkor
ez is rend lesz ; de a jelen quodlibet helyzet rendetlen.
Bármelyik mérleget nyomja le a közmegállapodás,
csak nyomja már le valamelyiket, de határozottan,
törvényszerüleg s mindenkinek ehez legyen kötelessége alkalmazkodni; ekkor legalább nyugodtan lehetünk
mind önlelkiismeretünkben mind a kíváncsiság kérdezősködéseivel szemben, s nem jövünk abba a zavarba (jobban mondva szégyenbe), hogy egy terjedelmes egyházmegye négy egyén által legyen képviselve ott. hol
legalább három annyinak lett volna illő lennie.
-

-

Dr.

Foki.

K Ö N Y V I S M E R T E T É S .
Egy nagyérdekű irodalmi vállalat.
Szász Károly — dacára hivatalos és irodalmi nagy
mérvű elfoglaltatásainak — időt szakít magának, hogy
sajtó alá rendezze papi dolgozatait. A fáradságos munkahoz mar hozzá is fogott s a nagy vállalatnak első
kötete nemsokára meg fog jelenni.
Szász Károly munkáiról levén szó, azt hisszük,
senki sem fog bennünket ízetlen reclam-gyártással vádolni, ha azoknak megjelenése felett már előre is örömünket fejezzük ki. A kritikusok majd boncolás alá vehetik az ő papi dolgozatait, megtehetik azokra kifogásaikat és észrevételeiket; de a legszigorúbb kritikus is
bizonyára osztozkodni fog a mi örömünkben s nem fogja
kétségbe vonni, hogy olyan irónak és egyházi szónoknak, mint Szász Károly, minden irodalmi vállalata
— még ha egyik vagy másik aránylag talán kevésbé
sikerülne is — a közönség figyelmét a legteljesebb
mértékben megérdemli. A kiválóbb irók műve', ha j ó k :

az irodalom megmérhetlen sokat nyer általuk; ha pedig g y ö n g é b b e k : még akkor is szolgálatot tesznek az
irodalomnak, amennyiben a kitűnő Íróknak még hibái is
véghetetlenül tanulságosak.
Szász sajtó alá rendezendő papi dolgozatainak előszavához a kiadó szívességéből hozzájutván, közöljük
azt egész terjedelmében, mert ezen előszóban szerző
megismertet bennünket vállalatának irányával s közli
egyszersmind velünk annak tervrajzát.
Ami Szásznak az előszóban kifejezett amaz aggodalmát illeti, hogy művét a közönség esetleg nem fogadja szívesen, — ez teljesen fölösleges aggodalom.
De amennyiben a közönség részvétének a nagyságától
és intensivitásától latszik szerző függővé tenni vállalatának terjedelmét: kötelességünknek tartjuk figyelmeztetni olvasóinkat, hogy a vállalat iránti rész vétőket minél
tömegesebb megrendelés által igyekezzenek kimutatni.
Az előszó egész terjedelmében így hangzik:
Tizenhat éve múlt, hogy 1864. augusztusában
Halotti Imáim első kiadása megjelent. E kiadás rég elfogyott már s mint több felől állítják, évek óta kerestetik. De időközben a tényleges lelkészi szolgálattól
megválván, s az irodalmi téren is egészen más irányokban foglalkozván, nehezen bírhattam reá magamat,
hogy e szerény papi dolgozataimból második kiadást
rendezzek, bár arra több oldalról s ismételve felszólittattam.
Most végre, a protestáns egyházi irodalommal
kiváló előszeretettel foglalkozó buzgó kiadóm sürgetéseinek nem állhatva ellent, nem csak ez Imák második
kiadására, de egyéb papi dolgozataim összeszedésére is
elhatároztam magamat.
A mi ez imákat illeti, azok közrebocsátása után
még két évig szolgáltam a szabadszállási buzgó gyülekezetben s egy nagy csapást, az 1866. évi rettenetes cholerát velők együtt értem meg. Akkori imáim, melyeket
előbb egyes halottak fölött mondottam, később, midőn
a borzasztó kór elhatalmazásával, naponként 25-re menvén a temetettek száma, s egy ízben negyven halott
feküvén egyszerre a ravatalon, már egyenként temetkezni nem bírtunk, több halott fölött egyszerre tartottunk közös imádságot : e gyászos napok emlékei külön
fejezettel bővítik szomorú gyűjteményemet, mely ezen
kivül is, nem egy alkalmi imával szaporodott, olyanokkal is, miket — már a papi rendes szolgalattól megvalva, de palástomat máig megőrizve — később irtam
s mondottam.
Igy az érdekelt közönség tetemesen, mintegy 20
imával megbővitve, veszi e második kiadást.
Kiadóm kívánságára s vele kötött egyezségem
szerint e gyűjtemény most úgy jelenik meg, mint válogatott papi dolgozataim első kötete.
A második kötet, mely még ez év folytán megjelen, s már sajtó alatt is van, egyházi beszédeim —
prédikációim — első szakaszát foglalandja magába. „Az
egyházi évkör* cime alatt, adventtől a reformáció ün-

népéig, egyházunk ünnepeihez szabott beszédekben,
egy-egy ünnepre 2—3 beszéddel.
A harmadik kötetbe ismét halotti dolgozatok vannak szánva és pedig részint kidolgozott halotti beszédek, részint rövidebb és hosszabb, vagyis többé-kevésbé kidolgozott vázlatok, halotti beszédekhez. Tizenötéves papi gyakorlatom alatt azt tapasztaltam, hogy
halotti beszédekre a lelkésznek, az alkalom váratlan és
sürgős voltánál fogva kellőleg elkészülni ideje nem levén,
a jó vázlat a legnagyobb segítségére van, ha benne, a
felosztást s legfölebb az eszmemenet főbb vonalait feltalálja. Teljesen kidolgozott halotti beszédek, ha csaknem a legnagyobb átalánosságban tartottak, ritkán is
használhatók más altal s más fölött, mint a ki és a
kire írta ; míg ellenben a vázlat, legyen bővebb vagy
szárazabb, könnyen alkalmazkodik mind a szónok egyéniségéhez, mind a halotti alkalom mivoltához.
A negyedik és ötödik kötetre közönséges és alkalmi — de általános érdekű — egyházi beszédeket
állítottam össze, két különböző csoportban, t. i. az
egyházi élet, — s az erkölcsi és természeti világ —
címek alatt.
E gyűjtemény e szerint, egyelőre legalább, öt kötetre van tervezve.
Az illetékes közönség hideg, részvétlen fogadása,
nem lesz-e majd oly sújtó ítélet, mely szerzőt és kiadót
visszariaszt, mielőtt még a terv valósulhatott volna? —
azt az első kötetek után fogjuk csak meglátni ; részemről meg fogok hajolni ugy a tiltó, mint a parancsoló
ítélet előtt.
De engedjék, igen tisztelt volt lelkésztársaim,
vagy ha szabad, szivem ösztöne szerint ma is, a volt
jelző nélkül is társaimnak nevezni őket, engedjék meg
egyre figyelmeztetnem s kérnem őket, papi dolgozataimmal szemben, előre is. Valami rendkívülit se tartalomban, se hangban, az istenért ne várjanak s ne keressenek e dolgozatokban Egyszerűségre s benső igazságra
törekedtem egyházi beszédeimben mindig. Tudós tartalom vagy költőies előadás által csillogni az egyházi
szószéken soha sem igyekeztem. „Nem végeztem magamban egyebet tudni, mint a Jézus Krisztust, azt, aki megfeszíttetett.* Aztán nem is szolgáltam úgynevezett „fényes egyházakban*, a hol magas szellemi igényekkel
bíró közönség követeléseinek kellett volna eleget tenni
igyekeznem. Kézdi-Vásárhely, Kun-Szenfmiklós, Szabadszállás, lelkipásztori szolgálatom e színhelyei, csakis buzgóságuk s az isten háza, igéje és szolgái iránti szeretetök által fényeskedtek. Hallgatóságom kisebb részben
tartozott az úgynevezett mívelt osztályhoz, tűlnyomólag
az úgynevezett közrendhez. Ezekhez kelle szabnom magamat ; s igyekezetem és módom is volt, a jó egyházi
beszéd ama legelső kelléke megszerzésében gyakorolni
magamat ; érthető lenni a legegyszerűbb elméknek is s
még sem válni élvezhetetlenné a míveltebb szellemeknek. Hiszen maga az evangeliom, melyet kizárólag hirdettem, a kisdedek számára való édes tejnek ita-

lát s a legérettebb szellemeknek való tüzes bort egyesíti magában. Bölcsesége elrejtetett a világ bölcseitől s
az együgyűeknek felfedeztetett. Bolondsággá tette a
világ bölcseségét. Az ily tudományt nem szükség sem
szőrszálhasogató
tudákossággal, sem csiszolt frázisok
cafrangjaival ékesítgetni. A prédikáló legjobban teszi,
ha megérteni s megértetni igyekszik az igét s azután a
magáéból minél kevesebbet adva hozzá, hagyja, hogy
az beszéljen és hasson. Kinyitni a szivek ajtaját az evangeliomnak s azután nem állani útjába, nem fecsegni a
küszöbön s o k a t : ezt véltem feladatomnak, mint egyházi
szónok. Beszédeim azért ritkán (csak kivételes alkalmakkor) voltak hosszabbak, rendesen rövidek — s mindig egyszerűek.
Bocsássanak meg ennyi apologiát, egyszer, e gyűjtemény tervének bejelentésekor. De ha (a fentebb érintett oknál fogva) a bejelentett terv félbeszakadna is,
én egy hasznát, örömét már elvettem belőle magamnak
Papi dolgozataim rendezésével, válogatásával, újra papnak éreztem magamat, újra átéltem lelkemben azt a
felejthetetlen időt, mikor a figyelmes, lelkes, buzgó
gyülekezetben az igét hirdethettem ; mikor a Dicséret
szavaival, minden vasárnap reggelenként „örült én szívem, mikor ezt haliám, a templomba megyünk* . . .
Az az idő elmúlt ; szétszórt emlékeiből összeszedett
levelek . . . ez, a mit megőrizhettem belőle.
Budapest, 1880. octoberben.
Szász Károly.
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Trsztyénszky
Gyula, n.-geresdi ev. lelkész, ny. esperes.
E lapok hasábjai már többször
Trsztyénszkynek egyes beszédeiről, s
volt alkalmuk meggyőződhetni arról,
gyülekezet lelkészét méltán számítja
egyház, legkiválóbb szónokai közé.

hoztak ismertetést
így az olvasóknak
hogy a geresdi ev.
a magyarhoni ev.

Trsztyénszky azon szónokok közé tartozik, kik lelket tudnak önteni igazán a felölelt t á r g y b a ; kiknek beszédeiben nincs holt tag, hanem életteljes, szívhez lélekhez szól azoknak minden részök s így a közönség körében a legkedvezőbb hatást ébresztik fel.
A fent jelzett cím alatt megjelent beszédben is
feltaláljuk a szónoki erő mindazon előnyeit, melyek a
figyelmet lekötik, s melyek a hallgatókra szivemelő hatást gyakorolnak.
E g y szép koszorúhoz hasonló e munka, mely minden oldalról uj s szebbnél szebb virágokat mutat elénk.
Széleskörű olvasottság, mely biztos kézzel arat s hoz
kalászokat a biblia, a történet s a költészet tágas mezejéről ; világos, gyönyörű nyelvezet, mely édesen, behizelgőleg cseng fülünkbe elejétől végig; ragyogó költői
képzelet, mely szép gondolatok, megragadó hasonlatokon át szállong s emelkedik feljebb lankadatlanul; élénk
rhetorikai érzék, mely szabatosan tagol s ha bizonyítni,

megindítni akar, mindig megtalálja s kellő helyen al- Istenhez vezető út a szerencsétlenek mentése felé irákalmazza a legjobb argumentumokat, — jellemzik —
nyuló ösvény; istenitiszteletre indulsz, mikor a szerenmint Trsztyehszkynek egyéb műveit, ez említett be- csétlenek megmentésére mégysz, mert az irás szavaként,
szédet is.
a valódi istentisztelet: meglátogatni a szerencsétleneket
Mint a cím is jelzi, e munka : alkalmi beszéd. nyomorúságok napján."
Trsztyenszkynek egyik fiók-gyülekezetét a tűzvész elA bátorság, midőn lelkesülten halad célja felé,
hamvasztá; s e szerencsétlenség szülte meg az alkalmat
kiküzdi a lehetlennek látszó dolgokat is. Ugyanazért
e beszéd tartásához.
inti a bátrakat, hogy vigyék sietve a veszélyben levőkSzónok, mint egyszersmind lelkiatya, osztozik hivei nek a segélyt. ,Siessetek! szerencsétlenségek közt minkeservében. A szivből fakadt vigasz hangjaival felemelni
den pillanat d r á g a ; a leégett falvak kopár, fekete falaira
törekszik a busongókat a sötét romokról, míg másrészgyakran azt látja felírva szomorúan a mentésre jövő:
ről áldozatra hívja a testvéri részvétet, mely letörli a ' „Későn !" s aki pedig megkésett, az nem segített."
nyomor sajtolta könyüket.
Szent kötelességkép mutatja fel a szembeszállást az ostromló vészszel a bajtól levert embertársak megmentése
A bevezetésben megragadó példákkal illustrálja
végett, mert „aki a szenvedőn segíthetne és nem segít,
szónok azon állítást, hogy a pusztulás nyomán a részvét hord fájó könyüket. Meghatóan rajzolja közelebb a annyi, mintha megölné azt."
gyülekezetet ért nehéz csapást, mely a lelkiatyának is
Ezek után kegyelettel emlékezve meg a vidék nészivén keresztül sújtott. »Veletek szenvedek — szól fáj- pének bátor, lelkes harcáról a veszély színterén, megdalommal — szenvedek, mert szenvedni látlak bennetek,
áldja a buzgó tűzoltókat, az egyes helységek lelkes elölsírok a sírókkal!* De majd bizalommal hí fel, letörölni a járóit, s ama kiemelkedő családokat, kik a szerencsétkönyüket. Habár a boldogság romba dőlt, a remény
lenségek helyein mindig, mint elsők szoktak megjelenni
elveszett i s : „a kötelesség megmaradt, megmaradt a
mentő szereikkel. „Ezeknek számára a leégett romok
hit." Oda vezeti híveit lélekben vissza a romokhoz, s zöld borostyánt teremnek: a megmentett nép hálafeltünteti a hasonlatosságot az alapigékben — Á m o s 7. virágait."
r. 4—7. vagy — a próféta által jelzett veszély s az ő
Nem elég azonban a romboló elemet leküzdeni,
híveire tört veszedelem között. „Mind két helyen a
fenmarad ennek gyümölcse meg a nyomor s ezt szünvész nagy, a hely kicsiny ; a csapás óriás, a nép erőt- teti : a könyörülő jó szív.
len.* Ott a népe pusztulásán síró próféta esd : »szűnjél
Erőteljes érveléssel indokolja a jóltevő részvét
meg Uram ! 4 itt a lelkiatya készít imazsámolyt a romok- szükségét mindenütt, hol bármi alakban a társadalmi
ból s könyörg összetett kezekkel: „Uram szüntesd meg nyomor megjelen. Irgalomra készteti az embert a sorsa vészt, s mond, hogy ez többé nem leszen 1* Ezután üldözöttek iránt saját érdeke is. „Az emberi sors változó.
bizalmat ébresztve hangoztatja, hogy eddig is, a pusz- Ki tudja, melyik pillanatban húzza meg a haragvó sors hideg
tulás lángszárnyakon repülő daemonát Isten keze verte le keze helységed vagy családod élete felett a szerencsétlenség
az emberek által. E gondolatot bővebben fejtegetendő, vészharangját ? Ma nekem, holnap n e k e d ! Segéljétek
felteszi a k é r d é s t :
a szerencsétleneket jövőtök biztosításáért. E g y biztosító
„Mi szünteti meg a vészt? 8 E kérdésre a követ- intézetbe fizettek be azokkal a könyöradományokkal.
Veszély esetében ti is úgy számíthattok ségélyre, ha a
kezőkben válaszol : I. Megszünteti a bátorság, mi sietve
visz mentő segélyt. 2. A nemes szív, mely meglátja s sorstól sújtottaknak a segélyt előre kikölcsönöztétek,
kamatra adtátok. Adja Isten, hogy ne legyen szükség
enyhíti a nyomort.
a visszafizetésre. De szerezzetek magatoknak jóakaróAz első részben megrázó vonásokkal rajzolja a
többféle alakban megjelenő szerencsétlenséget, s a ré- kat, mondja az irás."
mületet, mit ez magával hoz. A vésznek első szülötte
Megindítón hív fel a titkolt sebek orvoslására is.
a félelem, mely sietve jár anyja nyomában. Es pedig
„Nemcsak az a szegény, ki koldusbotjával, kiáltó
a félelem, a rémület Önmagában tehetetlen, s így csak imájával, szakadozott rongyaival mintegy cégért tűz ki
növeli a bajnak hatalmát.
követelőn nyomora fölé. Vannak oly szegények is, kik
Bátorságra van szükség a veszélylyel szemben. „A nem mernek elmenni ajtód küszöbéhez, kiknek arca
vész helyére menj bátran, vidd a mentő kezet, az Isten
pirul, ha kérni kell. Sok család a szemérem, a családi
hív oda 1 Hol- a szerencsétlenség jelen van, ott az Isten
önbecsérzet szálaiból szőtt fátyolt borítja szegénysége s
is odahív, oda vár titeket." , A vész helyén jelenlevő eltitkolt könyüi fölé. Ugy tesz, mint Caesar, ki segélyIsten, ott a lángok világítása mellett, a ledűlt falak kiáltás helyett, midőn tőrt döfnek keblébe, betakarja
fekete romjaira rátámasztva az élet könyvét, bejegyzi a ruhájával magát, hogy ne láthassák gyilkosai, arcának
jótettek lapjára minden egyesnek nevét, ki mentő segélyt fájdalmát."
hozni megjelent."
A valódi részvét mind a nyilt, mind a titkolt
Szívemelő szavakkal lelkesít a veszélyben levők
szenvedéshez megtalálja az utat.
mentésére, midőn a boldogtalanok segélyzésében tanúMajd reá mutat szónok a leégett falura. Elmondja,
sított Önfeláldozást istenitiszteletnek nevezi. „Templomba,
hogy ott bár az elemek csapkodó lángja kialudt, de

azért ég ott a tűz, a szegénység titkos tüze folyton s Radvánszky elnöklete alatt. Az alapok és alapítványok
oltásra vár. „S még akkor is, ha majd fel lesznek építve kezelésével, valamint felügyeletével megbízott küldötta most puszta romok s uj épületek állnak a régiek ség jelentésével kapcsolatban felolvastatott Szinovic Lajos
helyén, azok közt az uj házak közt is lesz olyan, a volt kecskeméti lakos végrendelete, mely szerint hagyamelybe beletesz a sors keze egy égető szikrát. Ismeritek-e tékából a budapesti prot. árvaház 1000 frt, a biharmee rejtett tüzet ? Neve eladósodás. Az adósságra épült gyei kórház 500 frt, a kecskeméti ev. egyház 500 frt,
ház égő ház, melyet csak isteni kegyelem s a feleba- a szarvasi ev. gymnasium kitűnő tanulók ösztöndíjazáráti jótékony segély menthet meg a végpusztulástól.* sára 1000 frtnyi összeget kap. Az ezenfelül fenmaradt
Itt ismét az elismerés koszorúját nyújtja a résztvevő birtok a felállítandó magyarországi ág. h. ev. központi
segítőknek s annál is méltóbban, minthogy az adakozók theologiai tanintézetre van hagyományozva, még pedig
nagyrésze maga is egy sanyarú év súlyos terhei alatt oly kitűnő tanulók ösztöndíja alapjául, kik a végrendegörnyedez s nélkülöz. »A szomorú romokat oltárrá szen- lethagyó saját szavai szerint, „nemcsak tudományos
férfiak, hanem egyszersmind jó hazafiak, buzgó egyháztelte fel a könyörülő jótékonyság. S ez oltárra tett ada
kozások kettős sulylyal birnak a jótett mérlegén, ha tagok, nemzeti és egyházi becsületünknek hű munkatárlátjuk, hogy egy csapásoktól sújtott vidék népe a köz- ; sai, őrei és szükség esetén hű védelmezői legyenek;
nyomor napjaiban teszi le azokat.* Szegény segiti a mind ezzel ellenkezők, főként panszlavisztikus érzelműek,
mint méltatlanok, ezen jótétemény élvezhetéséből végszerencsétlent, a szükségesből vesz el az adakozó.
kép
és örökre kirekesztendők.* A törvényes örökösök a
E gondolatot tovább fűzve szónok uj világításban
tünteti fel a tanúsított részvét erényét, midőn így szól: végrendelet ellen pert indítottak, egyúttal azonban
„Mik voltunk a vész előtt ? Aggódok, panaszkodók. egyezségi ajánlatot terjesztettek a jelen közgyűlés elé,
Mik vagyunk most ? Jóltevők. Előbb mindenki szegény- melyben, ha az egyetemes egyház egyezkedni akar,
nek mondta magát, most nincs szegény, most csak jói- 20,000 forint lefizetésére kötelezik magukat; ellen esettevő van. . .* „A vész felemelt bennünket az elcsüggedés ben a pert folytatják. A végrendeleti végrehajtó előadmélyéből a testvéri szeretet s önerőnk felismerésének ván az ügy állását s felemlítvén, hogy a leltár készítésénél az érték alacsonyabbra vétetett fel, Győry Elek
magaslatára.*
Ezután alkalmat vesz magának a hazai s a kül- főjegyző indítványára ezen ügy megvizsgálására 4 tagu
földi társadalmi élet összehasonlítására. Elmondja, hogy bizottság küldetett ki.
A Zsedényi-hagyaték kérdésében Szeberényi felszómíg külföldön vésztjóslólag emelkednek az ellentétek a
vagyonos és a szegény osztály között, nálunk megvan | lalására Cékus superintendens azon felvilágosítást adja,
az összekötő híd a társadalom e veszélyes mélysége j hogy az eddigi eljárás megsemmisíttetvén, az egyház
felett a vagyon és a szegénység pontjain. „Az össze- ujolag bejelentette azon követelését, hogy a hagyomány
kötő hidat készíti a jóltevő részvét, mely felkeresi s után az elhalálozás napjától kamatok is fizettessenek.
enyhíti a nyomort. Azért nálunk hiában veri meg a
Tárgyaltatott dr. Roth pozsonyi orvos folyamodása
lármadobot az elégedetlen roszakarat a tulajdon szent- Geduly superintendens azon határozata ellen, melyben a
ségének megrablására. . . E honban élét vesztett fegyver superint. Roth leányának megtagadta az érettségi vizsga
a nyomorral való izgatás. Itt az irás szerint : „a szegény letehetést. Az egyetemes tanügyi bizottság véleményes
és a gazdag összetalálkoznak, s mind a kettőt megvi- jelentésében Roth Idának megadni véleményezi az érettlágosítja az úr.*
ségi vizsga letehetésének jogát. A bizottság ugyanis
Végül újra köszönetet szavaz a jóltevőknek a sze- azon elvből indult ki, hogy ha valakinek a középiskola
rencsétlenek nevében s áldást mond a felsegélt sze- bevégzése, (mint a jelen esetben), megengedtetett, azt
az érettségi vizsgától sem szabad eltiltani. A tanulás
gényekre és a nemes résztvevőkre.
Üdvözöljük szónokot e szép alkalmi beszéd kiadá- joga nem monopolium, a tanulással pedig a vizsgára
sáért, s azon óhajtás nyilvánításával zárjuk be sorainkat : való jogosultság is jár.
Ez ügyben érdekes vita fejlődött ki. Szeberényi
vajha minél gyakrabban találkozhassunk nevével az egysuperintendens szerint beteg állapot az, ha a nők oly
házi irodalom mezején.
s.
pályára törekeszenek, melyektől őket a társadalom és a
törvény eltiltja. Itt tulajdonkép nem valamely magában
véve elszigetelt ténynyel van dolgunk, mert e tény
szorosan egybefügg a női emancipáció nagy kérdésével.
Nagy derültséget idézett elő, midőn humorosan kijelenté,
A magyarhoni ág. hitv. ev. egyetemes
hogy ha a nőknek megengedjük az érettségi vizsga leegyház közgyűlése.
tehetését, akkor még megérjük, hogy a nők képviselők is
lesznek. A nőknek az a föladatuk, hogy legyenek jó
Budapesten okt. 15-én.
(Vége.)
anyák, jó háziasszonyok és h o g y jó családi életet éljeEgyetemes egyházunk második s egyszersmind ez nek ; nem pedig az, hogy tudós pályakra lépjenek.
évben utolsó közgyűlése e hó 15-én tartatott meg br. Mindezen indokoknál fogva a mellett van, hogy az érett86
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ségi vizsga letehetésére az engedély ezúttal ne adassék meg.
Ilunfalvy Pál a tanügyi bizottság elnöke : Az ipar
terén a céhrendszert beszüntettük, ezáltal a szabad versenyt nyitottuk meg. Igaz, hogy ezáltal sok ember esett
el a kenyérkeresettől, a konkurrencia nagyobb lett.
De ha az ipar terén a céhrendszert beszüntettük, mert
beszüntetése célszerűségét átalán beláttuk. — most a
tudományt szorítsuk a céhrendszer békóiba ? Szóló az
ellenkezőt, a szabad tanulást kívánja, s ezért ajanlja
a tanügyi bizottság javaslatát. (Helyeslés.)
Cékvs superintendens előadja, hogy dr. Roth pozsonyi orvos, miután leányának Pozsonyban nem engedték meg az érettségi vizsga letevését, ő hozzá folyamodott, kérve őt arra, hogy leánya a tiszai egyházkerületben tehesse le az érettségi vizsgát. O meg is
adta az engedélyt s a leány vizsgáló-bizottság elé is
állt volna, ha időközben hirtelen meg nem betegedik.
A maga részéről egyébként határozottan kijelenti, hogy
az engedélyt megadandónak véleményezi. (Helyeslés.)
Prónay Dezső báró azon nézetben van, hogy ha a
nőket iskolába bocsátják, akkor vagy m e g kell engedni,
hogy nyilvános tanulók legyenek, vagy külön gymnasiumot kell a leányok részére felállítani. A tanügyi bizottság javaslatát nem fogadhatja el.
Fabiny Theofil szerint a nők nemes hivatása, a természettől kijelölt köre, a családi életben van. Nekünk
tehát első feladatunk, hogy a nőket a maguk körének,
a családnak tartsuk meg. (Helyeslések.) Nézete szerint
ez a dolog elvi íontosságu, és pedig annyira, hogy okvetlenül szükséges, mikép előbb a kerületeken tárgyal
tassék úgy, a mint ez a középtanodai törvényjavaslattal
történt. Nem látja be annak szükségét, hogy ezen izolált
eset folytán az egyetemes gyűlés, határozatával rést
üssön az iskolarendszeren. Az engedély megtagadása
mellett van, de ha már megadatik, az ügy legalább
megvitattassék a kerületeken. (Helyeslés.)
Györy Elek a kérdést nem valami izolált, csekély
jelentőségű, hanem igen fontos társadalmi kérdésnek
tartja. A protestantismusnak, mely a szabadságnak, szabad lelkiismeretnek és szabad meggyőződésnek mindig
előharcosa s kifejezője volt, jó példával kell előljárnia
a nők felszabadításaban. Azt mondják, hogy a nő ne
törekedjék a férfiakkal versenyre kelni a társadalmi pályákon, hanem legyen jó családanya. Ez igen szép, ha
az élet biztosítaná neki, hogy legyen az, a mivé akar
lenni, hogy legyen jó családanya. De a társadalom jelen
viszonyai, s fennálló szokások szerint, a nő nem teheti
ezt, hanem ott kezd élni, s a társadalomban közreműködni, a hová dobják. Ha mi férfiak nem adunk a nőnek alkalmat, hogy becsületes exisztenciát biztosíthasson
magának, akkor ne panaszkodjunk azon tüneményeken,
melyek a nőt megbélyegzik, s melylyel ő megbélyegzi
a tarsadalmat. (Elénk helyeslések és tetszés.) Ha nem
léteznék az állandó katonaság, a katholikus klérus, mely
coelibatusban kénytelen élni: akkor még csak pártolná

az eszmét, hogy a nőt tisztán csak a családi életre szorítsuk. De a társadalom jelen körülményei közt nem
teheti azt; s azt hiszi, a prot. egyház sem teheti, hacsak azt nem akarja, hogy a nő, ki exisztenciát nem
tud magának biztosítani, természeti vágyait olykép
elégítse ki, a mint azt a prot. egyház épen nem kivánja.
Sohase tartaná célszerűnek, hogy a nőtől a tanulást
csak azért tagadjuk meg, mert nő, s nem azért, mert
nem végezte a tanulmányokat. Ajánlja a bizottság javaslatának elfogadását. (Helyeslés.)
Trsztyenszky Ferenc előadja, hogy midőn a pozsonyi igazgató nem engedte meg az érettségi vizsgát,
azt azért tette, mert erre magát nem érezte feljogosítva,
miután semmi pozitív törvény vagy egyházi rendszabály
erre nincs. Nézete szerint jelen speciális esetben az engedélyt meg lehet adni kegyelemből, mert Roth orvos
leánya a gymnasium 8 osztályát kitűnő eredménynyel végezte. Egyébként csatlakozva Fabiny nézetéhez, ő is
óhajtaná, hogy ez ügyet a kerületek elébe vigyék targyalás végett.
Tir. Shdvánszky
szerint az illető egyházkerület s
gymnasiumi hatóság megengedvén Roth orvos leányának az egyes osztályok tantárgyaiból vizsgát tenni, az
érettségi vizsgára való bocsáttatása indokolt. Az ügyben
különben a kerületeknek véleményt mondani minden
esetre célszerű volna. (Helyeslés.)
Jíá'ió József a tanügyi bizottság javaslata mellett
szól. Pvlszky szerint, hogy a dolog nem ért még oda,
hogy vájjon állítsunk-e gymnasiumokát a nők számára
vagy ne, ebből nem következik, hogy egyes kiváló esetekben, a hol kitűnő eredményt, kitűnő kedvet s jeles
szakképzettséget tapasztalunk, akadályt gördítsünk az
illető nő elé. Nem tartaná ezt célszerűnek épen azért,
mert a nők, kik ily tanulásra vállalkoznak, tudják, hogy
nekik sok s nagyobb akadályokat kell leküzdeniük, mint
a férfiaknak, míg az óhajtandó célt elérik. Arra kéri a
közgyűlést, hogy ez ügyet se príncipialiter ne vitassa,
se a kerületekhez ne tegye át, hanem a jelen esetben
a vizsga letehetésére az engedélyt adja meg. (Helyeslés).
Fabiny Theofil szükségesnek tartja, hogy a kerületek az e tekintetben követendő eljárás felett tanácskozzanak, a jövőben netalán előfordulható hasonló esetek
alkalmával követendő egyöntetű eljárás megállapítása
szempontjából. — Ezután elnök kimondja a hatarozatot,
hogy Roth Idának az érettségi vizsga letehetésére kért engedélyt az egyetemes gyűlés megadja, magat a felmerült kérdést pedig megvitatás végett a kerületek elébe terjeszti.
A tanügyi bizottságot Bachat Dániel, Győry Vilmos és Elischer tagokkal egészítik ki.
A még hátralevő folyó ügyek elintézése után
Trsztyenszky
Ferenc egy sajátságos, a maga nemében
csakugyan példátlan esetre hívja fel a közgyűlés figyelmét. Fiiina Á d á m nevü trencsénmegyei Szelec községbeli ág. h. ev. lakos 1863-ban hazasságra lépett Kubis
Katalin római kath. nővel, mely alkalommal állítólag
térítvényt is írt alá, mit ő azonban tagad. Nevezettnek,

most már meghalt nejétől, két figyermeke maradt. Fiiina fiait evangelikus iskolába akarta adni, de a szeleci
róm. kath. plébános, valamint a katholikus vallású községi elöljárók mindent elkövettek, hogy e szándékától
való elallásra birjak. Erre ő nem állt reá s iskolaköteles
nagyobbik fiát Krizsan István kis-sztankóci evang. lelkészhez adta dij mellett lakásra és élelemre, miután magá11 ál tartani a pressio folytán nem merte s félt attól,
hogy gyermekéből erőszakkal is katholikust nevelnek.
Mialatt ezek történtek, Roskoványi Ágoston nyitrai
püspök levelet intézett Trencsénmegye alispánjához,
melyben tiltakozik Fiiina azon szándéka ellen, hogy
fiait evangelikus vallásban akarja neveltetni és erőszakos
rendszabályok foganatosítását kérelmezi. Az alispán a
levelet kiadta a trencsén-járási szolgabírónak, ki a püspöki megkeresésre a Fiiina Á d á m egyik fiát magánál
tartó Krizsan István evang. lelkészt az 1791. 26. t. c.
13. §-ában tiltott hittérítési cselekményben bűnösnek mondotta ki s 100 frt bírság és 87 forint perköltség megfizetésében marasztalta el. A dunáninneni egyházkerület
ez eljárás ellen felirt a minisztériumhoz, de szükségesnek
tartotta az ügyet az egyetemes gyűlés tudomására is
juttatni, ha netalán jónak látná ily flagrans jogsértés
ellen közbelépni s az orvoslást sürgetni.
Péchy Tamás indítványára a közgyűlés megbízta
az egyetemes felügyelőt, hogy ez ügyben járjon el a
közoktatásügyi- és belügyminiszternél s sürgesse az orvoslást. H a pedig a kormány nem orvosolná a jogos
panaszt, az egyetemes egyház közgyűlése intézkedni fog,
hogy az országgyűlés elé vitessék a dolog.
Ezután Radvdnszky elnök köszönetet mond a tagoknak munkálkodásukért s isten áldását kérve a további
sikeres munkálkodásra, a közgyűlést berekeszti.
Karsay Sándor superintendens a közgyűlés nevében
kifejezést ad a küldöttek azon örömének, hogy oly kivaló egyen vezetése alatt működhettek, mint Radvánszky
báró, kinek a közgyűlés vezetéseért élénk éljenzések
közepette mondott őszinte köszönetet.

A magyarhoni e. e. e. gyámintézet közgyűlése Székesfehérvárott.
F. hó 16-kán érkezett Ivánka Imre és Cékus
István elnökök vezetése alatt az egyetemes gyámintézet
vendégserege a székesfehérvári indóház perronjára, hol
Gáncs Jenő helybeli ev. lelkész, kisérve a helybeli egyház elöljáróitól beszéddel fogadta az érkezőket, melyre
szívélyes szavakban valaszolt Cékus István egyházi
elnök.
Az elszállásolás után nyomban gyámintézeti bizottsági ülés tartatott az egyház épületében. Ezen ülésben előkészíttetett a segélyezési terv és a gyűlés tárgysorozata.
Vasárnap reggeli 9 órakor Székács gyámintézeti
éneke után szószékre lépett Horváth Sándor kővágó-

eörsí ev. lelkész, volt országgyűlési képviselő és szónokolt
Róm. 15.23—32. felett, üdvözölvén az ev. gyámintézetet, mely a szeretet elvén alapszik, apostoli munkában
fáradozik és kedves örömökkel halmoz el bennünket.
Szónok lelkesen, költői érrel, és hazafiúi hévvel beszélt,
végig lekötve a figyelmet és magával ragadva a hallgatót. Megelőzte e beszédet Gáncs Jenő imája és 1. Kor.
13. részének felolvasása. Az ístenitisztelet végén offertoriurn tartatott, mely Dunaföldvárnak 119 frtot jövedelmezett.
Rövid szünet után a templomban Ivánka Imre
világi elnök megnyitotta a közgyűlést, Cékus István
egyházi elnök pedig adakozásra buzdító beszédet tartott.
Felvétetett Zelenka Pál jegyző lemondó levele. A
rokonszenv és elismerés azonban oly szívélyesen nyilatkozott a tagok részéről, hogy a 15 éven át érdemeket
szerzett jegyző meghajolva az általános bizalom előtt,
újra elfoglalta eddigi díszes, de faradságos állását.
A mult évi jegyzőkönyv nyomán felvétetett Kalanda, nagyszombati felügyelőnek a Reischel-fele 2 ezer
frtos alapítvány kezelésére vonatkozó levele. Az alapítványt kezelő nagyszombati ev. egyház a gyámintézetnek járó kamatokból saját gyamintézete, valamint a
pozsonymegyei esperesség szintén sajat gyámintézete részére 30—30 frtot tartott vissza. Prónay Dezső baró
felolvassa a végrendelet idevágó pontját és annak szószerinti végrehajtását követeli, mely szerint a nagyszombati egyház csupán kezelője az alapnak, de kamatait
osztatlanul köteles az egyetemes gyámintézet pénztárába
szállítani, mi határozatra is emeltetett.
Felolvastatott néhai Szinovic Lajos végrendelete,
melyben az egyetemes gyámintézet 600 frtnyi liagyományban részesül. A kegyeletes hálával fogadott végrendelkezés jegyzőkönyvileg megerősíttetik. A végrendeletből kiemeljük, hogy annak egyik pontja szerint a
panszlavisztikus iránynak hódoló ifjak örök időre kizáratnak a segélyezésből.
A Királyföldi
Péter-féle alapítvány Gyurácz Ferenc szerint csupán a dunántúli ev. gyámintézetnek
van hagyományozva. A közgyűlés bekéri Írásban a
végrendelet erre vonatkozó pontját.
Ezeket követte Sztehlo András egyetemes gy. i.
ügynök előterjesztése a Gusztáv-Adolf-egylet azon adomanyairól (12.923 frt.), melyeket a mult év folyamán
magyarhoni egyházaknak juttatott. Jegyzőkönyvileg és
levélileg hálás köszönet szavaztatik a jótétemények osztogatásában ki nem faradó egyletnek.
Ennek kapcsaban kéri Karsay Sándor superintendens; hogy a 13000 frt adóssággal terhelt és a G. A.
e. által csak kis mérvben segélyezett
Székesfehérvár
nagyobb mérvű segélyezés végett ajánltassék a G. A.
egyletnek, mit az elnökség készséggel meg is igér. Egyúttal azonban mind ezen, mind a többi folyamodó gyülekezeteket figyelmezteti az elnökség, hogy felszerelt
folyamodványaikat ne közvetlen, hanem a gyámintézet
utján terjeszszék a G. A . egylethez, hogy az ellenőrzés
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és megeshető tévedések kiigazítása eszközölhető legyen.
•— Láng Adolf a bányakerület részéről megteszi az
évi jelentést, egyúttal pedig értesítést ad a GusztávAdolf-egyletnek f. é. sept. 14—16-ig Karlsruheban tartott közgyűléséről, kiemelve Frigyes bádeni nagyherceg
rokonszenvét, melylyel a G. A. egyletet általán és különösen nagyhercegi lakában fogadta, hol jelentéstevő
is század magával részesült a kihallgatásban és emlékül
kapott egy Gusztáv Adolf király képét viselő, a 30
éves háború után vert és a nagyherceg által sokszorosíttatott emlékérmet. Ezen emlékérem a gyűlés tagjainak bemutattatván, jelentéstevő által az egyetemes gyámintézetnek átengedtetett.
A dunáninneni gyárnintézetről Lesica, a dunántúliról
Gyurác, a tiszairól Sztehlo János tettek kimerítő jelentést, mely jelentések képét adván a kerületek működésének, örvendetes tudomásul vétettek.
Zelenlca jegyző kiegészíté e jelentéseket a gyámintézet 20 éves működését feltüntető adatokkal. A
gyámintézet 20 éven át 235,530 frtot vett be, segélyezésre kiosztott 154,000 frtot. A rokon G. A. e. segélyt
küldött szintén 20 éven át 219,000 frtot. Ily adatok
világos bizonyságai annak, mily nagy a szeretet hatalma,
mely nem tartja kicsinyes foglalkozásnak kis adományokat országszerte gyűjteni, hogy azokból meglepő hatalmas tőkét állítson elő.
Előterjesztetett ezután az intézet pénzügyi állása
és a segélyezési javaslat, melyek örvendetes tudomásul
vétettek és helybenhagyattak
Van az egyetemes gyámintézetnek 35,783 frt 14
kr. tőkéje. A Leopoldianum alapja tesz 2316 frt 65 krt.
A folyó pénztár bevett 2250 frtot.
A segélyezési terv a következő :
G. A. egyletnek 300 frt. Az osztrák jubilaeumi
alapra, Vöklabruck, Madrid és Rosenheim egyházaknak
egyenként 25 frtjával. Egyetemes tőkéhez csatoltatik
378 frt 72 kr., a Leopoldianumhoz 100 frt. 400 frttal
segélyeztetik Orsova, Dunaszerdahely, Székesfehérvár,
Vizesrét és T o k a j ; a bányakárul étből: Újvidék, Alberti,
Ó-Buda, Schüttriszberg, Vác, Fóth, Jakabfalva, Szécsény,
Tógyork egyenként 30 frttal; a dunáninneni
lcerülethol : Jaszenova, Rózsahegy, Oroszvár, Főrév, Eáz,
Kosareszko egyenként 25 frttal, Szakolca és A.-Szeli
egyenként 50 frttal; a dunántúli kerületből: Barcs, Békás, Csernye 50 frt, T.- Mórác, Csurgó, Bőny 40 frt,
Hany 30 frttal; a tiszai kerületből:
Jólész 50 frt, A.Sajó, Dúsa, Berki, Kölese, Kaza, Benyék, Uj-Klenóc,
Komlós, Uj-Tátrafüred, Illésfalva egyenként 25 frttal.
Ezeken kivül Dunaföldvár a közgyűlés istenitiszteletén
tartott offertoriumot, mely 119 frt 48 krra rúgott,
kapta meg. N.-Károlynak a budapesti női gyámintézet
urvacsorai edényeket ajándékozott. Fóth, Császtho és a
bánáti missió valamely egyháza pedig díszbibliákat kaptak a selmeci lyceum gyámintézetétől.
A jövő gyűlés, miután a dunáninneni kerület van
sorban, N.-Szombatban fog megtartatni.

Végül köszönet szavaztatott az ünnepély szónokának, kinek beszéde ki fog nyomatni, valamint a vendéglátó székesfehérvári gyülekezetnek.
A re bene gesta eloszlott gyűlés tagjai ezután a
„Magyar király® szállóban közebédre gyűltek, melyen
legelőször is Ivánka Imre mondott toasztot a királyra,
a királynéra és a trónörökösre. A pohárköszöntések
közt általános meglepetést és örömet keltett a város
polgármesterének toasztja, melyben kinyilatkoztatá, hogy
a város a székesfehérvári ev. egyháznak templom, paplak és iskola építésére, nyilt téren, telket fog adományozni.
Ha csak ez az eredménye lett volna is e gyűlésnek, lehetetlen már ebből is az egyetemes gyámintézet
vándorgyűlésezésének hasznát be nem látnunk. Az Isten
kegyelme megáldotta ez intézetet 20 éven á t ; legyen
az ő áldása országszerte látható a jövőben is !
Láng
Adolf.

R É G I S É G E K .
Sinai Miklós püspök levele a Szabolcsi Traktushoz az
eránt: hogy Püspökre csak Papok magok7 a világiak nélkül, voxoljanak.
1791.
Tiszteletes Senior Nagy Jó Uram ! Esett értésemre, hogy ment Tiszt. Senior uramhoz is, a közelebb
elmúlt napokba, a Tekintetes F ő és Coadjutor Curator
urak neve alatt Tiszt. Hunyadi Ferencz Generális Nótárius úr kiadásából, a Debreczeni 2-dik máji mondatott
Consistorialis gyűlésből kibocsáttatott Currentalis levél,
amelyben, a több méltatlan sértegető beszédek között
ez is iratik, hogy Kegyelmed Tiszt. Senior uram, uj
Superintendens válásztására nemcsak az Eklesiai személyektől, hanem a világiaktól is, voxokat szedjen, és
azokat az urak altal 28-dik Juniusra praefigált gyűlésre
behozza.
Ez a levél, ha a Canonok szerént folyó Eklésiai
igazgatásunknak formájából vizsgáltatik meg, sokképen
helytelennek találtatik : mert Fő, vagy Coadjutor Curatorokról, még csak nem is emlékeznek Canonaink; nemhogy Eklesiai gyűlésnek összehívására hatalom engedtetett volna azoknak. Eklésiai gyűlést összehívni, és a
Lelkipásztoroktól engedelmességet és függést kívánni a
85-ik Canonunk nem másoknak, hanem a Superintendensnek, és a Senioroknak adja és tulajdonítja. Consistoriumot sem esmér másat, a 91-ik és 93-ik Canonunk, hanem
a melybe a Superintendens a Seniorokkal és Isten beszédét hirdető pásztorokkal, edgyütt ál, vagy ül. Generális Nótárius sem lehet másutt, hanem az illyen rendel,
amint mondám gyűlést tartó belső személyeknek seregében, mert ez a nevezett, hogy Generális Nótárius
annyit tészen, hogy Generális Eclesiae Nótárius, amely
Generális Eclesia, mivel értelmünk s bevett szóllásunk
formája szerint, az igazgató s tanitó belső személyeket

tészí: látni való d o l o g : hogy minekutánna, a belső
személyek gyűlésétől meghűzá pennával való szolgálatyát
Tiszt. Hunyadi Ferencz uram, nem tulajdoníthatá semmi
szín alatt magának a Generális Notariusi n e v e t ; hanem
a dolognak valósága szerént kelle vala eő Kegyelmének
irni, hogy Saecularium Nótárius.
Az elmúlt májusnak 2-ik napján tartatott Eklesiai
gyűlésünk, és annak határozásai, és végezései ellen is,
nem tudott semmit felhozni, az említett levél, ami helyes és Törvényes volna, vagy a mi Eklésiáinknak bevett Tudományaival s igazgatásának formájával megállhatna, a melyet legelőször is, Király Urunk O Felsége
előtt, panaszképpen bejelenteni, megbizonyítani, s a
mellett igaz ügyünk oltalmát s védelmeztetését, alázatosan kikérni a mai alól megírt napon, útra kiindulni
Isten segítségéből szándékozom.
Addig is pedig, míg ez tökélletességre mehetne,
T. Senior Uramat kérem, és az Urnák nevében intem,
hogy a 2-dik májusban tartatott Eklesiai Törvényes gyűlésünk, és annak hatarozási ellen, semmit sem maga
személyében, sem vigyázása alatt lévő lelkipásztorok
által ne cselekedjen, vagy cselekedni meg ne engedjen
Tiszt. Senior u r a m ; a micsodás volna már az, ha az
Urak altal 28-ik Júniusra tett gyűlésre, vagy maga elmenne, vagy voxot küldene, vagy a vigyázása alatt
való Pásztorokat oda elmenni, és ott voxokat adni megengedné T. Senior uram ; a melyek által, mind tulajdon
maga minapi cselekedete ellen, mind pedig a Canonok
ellen és törvényes Superiorjok ellen vétene T. Senior
uram, a vigyázása alatt valókkal edgyiitt.
Birjuk azért békességes tűréssel az ellenünk mondásokat, s rútoltatásunkat, azoktól, a kiktől szeretetett
és tiszteleteit érdemlénk vala, ezt bizonyosnak tartván,
hogy a Pásztoroknak Fejedelme, a ki edgyszersmind
Ura ez egész Világnak, megtsendesíti ezen tengeri háborút és ád tsendességet Tanítványinak kicsiny seregének. Ú g y légyen. Vagyok és maradok
Tiszteletes Senior úr, Nagy Jó uram Kegyelmednek Debrecenben die 4-ta Juni ao 1791. igaz kötelességű
szolgája és az Urba szerető Attyafia Sinai Miklós a Tiszán túl lévő Reformata Ecclesiáknak Superintendense
m. k. (P. H.) (Jegyzet. A pecsét magán pecsét, öt ágú
koronával és S. M. betűvel.)
Külcím :
Domino Petro
Vigilantissimo,
(Az eredeti a
Közli :

Admodum Reverendo ac
Clarissimo,
Molnár, V. Fractus Szabolcsensis Seniori
fratri in Domino, Conjunctissimo. Vaja.
felsőszabolcsi ref. e. megye levéltárában.)
Görömbei

Péter.

K Ü L F Ö L D I EGYHÁZ É 3 ISKOLA.
Püspöki látogatás.
(Vége.)

Legjobb tehát — mondá a püspök ur — felhagyni
minden további követelésekkel, az Oberkirchenrath a
Gusztáv Adolf egylet által is gyámolítani fogja az egyházat. S igyekezzenek magok a hívek is, a szeretet és
békesség lelkétől áthatva ujabb alapokat teremteni.
A m a 300 frtot pedig nem is volna tán tanácsos az
egyház kezére bízni. Nehogy az is elpusztuljon, mint az
előbbeni tőkék. Sokkal biztosabbnak véli a püspök úr,
hogy egyházkerületének többi pénzeivel, a superintendentia kezei közt növekedjék.
Első tekintetre bárha helyesnek látszik is a főpásztori a j á n l a t : azt hiszem, hogy később eláll tőle maga
a főpásztor úr is. Mert hat ember turpissága miatt nem
lehet az egész népet elitélni. S amely nép a maga keserves verejtékéből még ily lélekölő körülmények közt is
1070 frt tőkét tudott az egyház számára teremteni; a
mely nép egy más országba fáradozik napszám dolgozni
s egyháza magtárába mégis 400 köböl gabonat volt
képes szemenként összehordani; a mely nép az elsikkasztott magtár helyett most újólag uj magtárba hordja
verejtéke gyümölcseit s már ismét van 19 köböl gabonája : az ama 300 frtból is tőkét tud nevelni, és meg is
fogja azt őrizni. Csak egyházi felsőbb hatósága épen az
ily elszigetelt helyeken gyakoroltasson szigorú ellenőrködést.
Részemről tehát azt vélném s azt is fogom ajánlani, hogy leghelyesebben teszen a főegyháztanács,
hogy ha ama 300 frtot azon meghagyással küldi az
andrásfalvi egyháznak, hogy fektesse gabonába s csatolja
az uj magtárhoz. így a szűkölködőkön is leghamarább
segíthet az egyház, s tőkéje is leggyorsabban és legbiztosabban növekedik.
Mindezekbe a püspök ur előtt, oly hirtelen és
egyszerre, teljes lehetetlen vala, hogy mélyebben bocsátkozzunk. De miután a tények állását főbb vonalaiban már úgy is régen ismeri és most in facie loci meg
is győződhetett róla : reméljük, az ügyfolyamat kedvezőbb lendületet nyer.
Egyházi jegyzőkönyveink és az anyakönyvek,
rendbe hozva találtatván : áttértünk az iskolába. »Sok
kívánni valót hagy hátra*, jegyezte meg a püspök ur.
,Kivált midőn a tanitó semmibe sem veszi az elöljárókat s egy kézre dolgozik az egyház megrontóíval* tette
hozzá fájdalommal az elöljáróság.
Legkényesebb volt a helyzet az iskola könyvtárával szemben. Látván a főt. püspök úr a tíz forintos
földgömböt s azt a nyaláb cifra könyvet, melyek közt :
J u h o r v o s / Medve Imre „Magyar gazdasszonya/ sőt
még „Hellen könyvtár 4 is v a n : fölkent személye előtt
ís kénytelenek valánk kimondani, hogy az egész vásár
falitáblak- és képekkel, sőt a könyvszekrénynyel együtt

sem ér meg — nem hogy 180, hanem 70 frtot sem.
Hogy ne érne — felelt a püspök úr — hiszen amint Kerk
ur mondja : Láng urat bízta meg s az válogatta ki a
könyveket. „Mi semmit sem tudunk róla 4 — felelt a
presbyterium. És ha úgy van, L á n g Károly ur arra is
gondolhatott volna, hogy a 180 frtból ama jelzett könyvek helyett, legalább egy Szalay vagy Horváth magyar
történetével is boldogítja a néptanítót; nem különben
a sok ifjúsági- és néplapok közül, ha legalább egyet
rendelt volna ! „Kerk úr pedig — szólott Kántor János
elöljáró — előttünk s nagytiszteletű Schiller seniorunk
előtt, szórul-szóra oda nyilatkozott, hogy ő azt a 180
frtot mind ezekre a könyvekre s lim-lomokra fordította,
s neki abból „még 15 kr. schnapszra valója se maradt.® A püspök úr — az isten áldja meg — mégis
kiszorított már belőle 28 frtot. Csak tessék még szorítani ; kerül onnan több is. De én láttam a Rechnungot — felelt a püspök ur, némileg neheztelve s L á n g
ur is ala van írva és Kerk űr beadta a Bezirks-Schulrathnak.
Természetes, hogy a mi önálló s felekezeti iskolánk, a Bezirks-Schulrathot jóformán nem is ismeri. S
az illető — máskülönben igen tisztelt — urnák ünnepélyesen kivanja tudomasára juttatni, hogy ha papa akar
lenni, hat menjen Rómaba s ne jött volna adminisztrátornak mi hozzánk Andrasfalvara
De a tisztes főpásztor ur iránti kegyelet azt
hozta magával, hogy ne szomorítsuk S az előadasok
oroszlánrészén átesve, a látogatási jegyzőkönyvet elkészítve, rendes alairas utan, bezártuk a második nap terhes feladatat.
Következett a harmadik, a legünnepélyesebb nap,
amely épen szent Mihály napja volt. A püspök ur
előbb megírta, hogy ezen a napon jelen akar lenni az
isteni tiszteletünkön is. Kijelölte a textust is, amelyről
beszédet tartsak Ján. 9. 4. szerint.
S bár a nép nagy része Moldovában fáradozik
törökbúzát törni : mégis szép számmal gyűlt össze. S
m é g a püspök úr is kellemesen volt meglepve, hogy a
kis templom egészen megtelt.
Az én rövid és alkalomszerű igehirdetésem után
főpásztorunk lépett az ur asztalahoz. S meg vagyok győződve, hogy egész Magyarországot érdekelné ama
hatásteljes és apostoli tanítás, melyet az ezüst fürtökkel koszorúzott külföldi főpásztor, János evangyélistának
szellemében és lelkével s — ami legváratlanabb volt —
jól érthető magyar nyelven, az édes hontól elszakadt
testvéreinkhez intézett. De miután tartok tőle, hogy tudósításom már eddig is igen hosszúra nyúlt: tehát
csakis röviden érintem, hogy a szeretetről volt szó.
„Fiacskáim, szeressétek egymást I* Ez alapigékhez kép e s t : mi és milyen a szeretet? oly kenetteljesen fejtegette a főpásztor, hogy szinte áthatva látszott lenni
János evangyélista és szent Pál apostol szellemétől.
Megáldó imája után egyházunk nevében, s a szent
gyülekezet előtt köszöntem meg még egyszer azt, hogy

oly messziről érkezve nemcsak hogy fáradságot vett,
ez elszigetelt magyar nyáj ügyét-baját közelebbről vizsgálni és orvosolni; de — hogy a fájó sebekre annál
gyöngédebben hintse az ige balzsamát — ha Kátó a
görög nyelvet 50 éves koraban tanulta: Hőnél János
superintendens ur, az általa 32 év óta nem hallhatott
magyar nyelvet, 70 esztendős korában nemcsak hogy
tanulta, sőt prédikálta is. A d j a isten, hogy élő szavai,
amint a gyülekezetben legelsők valának, legutolsók se
legyenek.
Ezzel az ének megzendült, a hívek a főpásztortól
elbúcsúztak és elváltak; s egyszerű, de szívélyesen felszolgált délebed után : jöttek a radautzi német atyafiak
s ünnepélyes kísérettel városukba vitték.
Közli: Tomka Károly, andrásfalvi ref. lelkész s a
presbyterium és az egész nép nevében bizonyítják :
Kerekes

Sámuel,

főgondnok.

Kántor
Ömböli

János,
János,

elöljárók.

I R O D A

L O M .

Előfizetesi felhívás Vargha Gyula Dalok című
költemény-gyűjteményére. Vargha Gyula néhány dala
ezelőtt egy pár évvel a Kisfaludy-Társaság egyik ülésében felolvastatván, igen kedvezőn fogadtatott. Ettől
fogva az ifjú költő megkettőztette munkásságát és számos dalt bocsátott közre a Budapesti Szemle, Fővárosi
Lapok és Vasárnapi Újság hasábjain. E dalokat számos
ujjal együtt fogja venni a közönség. Vargha Gyula
dalait valódi lyrai hév, gyöngéd, nemes érzés, szép
nyelv és dallamosság tüntetik ki s az ujabb magyar
szerelmi lyra legkitűnőbb művei közé avatják. Összegyűjtött költeményei megjelentükkor bizonyára legékesszólóbb tanúi lesznek Írójuk tehetségének ; addig is melegen ajánljuk azokat olvasóink figyelmébe. A Franklintársulat kiadásában megjelenő 10—12 ívnyi kötet előfizetési ára fűzve I frt, díszes kötésben 2 frt; ro előfizető
után tiszteletpéldány jár.
A l k o t m á n y t a n népiskolák számára. Egyúttal vezérfonal a felnőttek oktatásánál. Függelékkel, mely a
legszükségesebb magánjogi és büntetőjogi ismereteket
tartalmazza. Budapest, 1880. Aigner Lajos bizománya.
Ara kötve 40 kr.
Alkotmánytani kézi könyveinkről
s azoknak hiányairól lapunk mult évi 3. és 4. számaiban egyik munkatársunk előadta a maga nézeteit. Ezen
nézetek általános viszhangra találtak. A néptanítók
mind élénkebben érzik egy jó népiskolai alkotmánytan
hiányát. Az előttünk fekvő, névtelenül megjelent legújabb
kísérlet sem olyan ugyan, mely a tanítók és általában
a szakközönség igényeit minden tekintetben kielégíthetné ;
de azért mindenesetre felette all az eddig megjelent
hasonló tankönyveknek. Főelőnye a többiek felett az,
J l Q g j i ^ m a g a a benne feldolgozott tananyag hibátlan.

Látszik, hogy szerző a jog és államtudományokban
teljes jártassággal bir. Hanem a különben hibátlan tananyag feldolgozásával nem vagyunk egészen megelégedve. Amellett, hogy szerző irálya meglehetősen nehézkes, sőt néhol magyartalan : magyarázatai és fejtegetései is több helyütt hiányosak s nem a gyermek egyszerű felfogásához alkalmazottak. Ha ezen hiányokon
szerző talán egy uj kiadásban segítni fog : művecskéjét
bízvást lehet majd használni a népiskolákban. Külöxiben
a munka jelen alakjában is többet ér az ez idő szerint
forgalomban levő csaknem minden alkotmánytani kézi
könyvnél, mert legalabb nincsenek benne badarságok,
melyek ugy a tanítót, mint a tanulót félrevezetik.
Aigner L a j o s kiadásában, a „Magyar RegényCsarnok* I. füzete gyanánt megjelent Jókai Mór koszorús regényírónk » Asszonyt kísér — isUnt kísért(< című,
legújabb budapesti rejtelmeket, nihilistikus mozgalmakat
stb. tárgyazó érdekfeszítő regénye. E vállalat megindításának célja az, hogy a magyar olvasó közönség figyelmét visszatérítse a hazai szépirodalomra, és ennek számára visszahódítsa azon tért, melyet a külföld selejtes
fércelményei bitorolnak ; ennélfogva jónevü írók oly
eredeti műveit nyújtja, a külföldi jelesebb termékek jó
fordításai mellett, melyek szivet-lelket nemesítő, kellemesen szórakoztató olvasmányt képeznek, s összegyűjtve
bármely családi vagy házi könyvtárnak valóságos díszére válnak. A vállalatból két hetenkint egy füzet jelenik meg. Előfizetési ára egész évre 7 frt 50 kr., félévre 3 frt 75 kr.
Uj zeneművek. Ifj. Gsdthy Károlynál Debrecenben
megjelent: A szende leány dala. Két eredeti magyar
dal. (1. Dördül az ég, villámot lő. 2. Derül az ég bús
fellegén.) Zongora és énekre szerzé Marócy János. Á r a
54 kr. — Táborszky és Parscli nemzeti zeneműkereskedésében Bpesten megjelentek: Cook-négyes. Zongorára
szerzé A. A. Ára 60 kr. Rudolf-csárdás
és Stefániacsárdás. Rudolf trónörökös és Stefánia kir. hercegnő ő
fensége kézfogójának emlékére. Mind a kettőt zongorára
szerzé Rác Fal. Ára egynek-egynek 1 frt. Ez azon két
csárdás, melyet szerző sajat zenekarával a királyné előtt
Gödöllőn eljátszott s az első díszpéldányokért ő felségétől 10 arany jutalmat kapott.

K Ü L Ö N F É L É K .
* S z e m é l y i hírek. A vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Bihari Péter bpesti ref. főgymnásiumi rendes
tanárnak a tapasztalati lélektanból bpesti egyetemi magántanárrá való képesítését jóváhagyólag tudomásul
vette, s őt e minőségében megerősítette. — Gergely
Károly debreceni ref. főgymnásiumi rendes tanár a nagybányai egyházmegye krassói gyülekezete által rendes
lelkészül választatott meg. — A pápai ref. egyház
1 ághó Jánost, ki a főgondnokságról lemondott, ismét

megválasztotta e tisztségre. Előljárókul pedig megválasztattak : Antal Gábor, Baráth Ferenc, Barthalos István,
Csajtay Dániel és Ferenc, Csurgay Gábor és Gyula,
Gicy Pal, Gyenese Mihály, Györké Sándor, Kis József,
Körmendi Pal, Kovács Imre, Lampérth Ferenc, Rózsa
István, Soós János, P. Szabó Károly r , Szilágyi József,
Szőlősi János, Tálos István, Tarcy Lajos, Tóth Lajos,
Váli Ferenc és Vikár Kálmán. — Lapunknak írják,
hogy a tési (Veszprém m.) ev. egyház lelkészéül Rózsa
Sándor ujfalusi segédlelk. választatott meg. — A bukuresti
ref. egyházközség!, újonnan szervezett segédlelkészi állomására, melylyel szabad lakás s havi 120 frt javadalom
jár együtt, Balla Károly végzett theologust hívta meg,
ki a segédlelkészi
teendőkön kivül tanítani is fosfo a feleo
kezeti népiskolában. — Értesülésünk szerint, a rév-komáromi ev. egyház Kemény Károly száki ev. lelkészt
választotta meg lelkészül, ki okt. 24-én tartja bucsú-beszédét Szákon.
* Sárospatakon — mint levelezőnk írja — f. hó
14-én a főiskolai szépészeti- és mürégészeti muzeum javára, Bokor József, akad. tanar s az említett muzeum
ritka tevékenységű őre, műkedvelői színi előadast rendezett. Moliére Dandin Györgyét adták elő, még pedig — tekintve a darab nehézségeit — annyira sikerülten,
hogy a közönség nem győzte eléggé kifejezni a derék
rendező és a szereplők iránt elismerését. Az előadást
táncvigalom követte, melyben részt vettek az időközben megérkezett lembergi egyetemi küldöttek is. A lengyel ifjak egy szép levélben előre tudatták a sárospataki főiskola ifjúságával, hogy 14-én az esti vonattal
Patakon átutaznak s kifejezték egyszersmind azon óhajtásukat, hogy a főiskolai ifjakkal, kartársaikkal óhajtanának kezet szorítani a vasútnál. A pataki fiatalságnak
azonban egy küldöttsége Legenye-Mihalyiban felszólítván a lembergi eket, hogy az éjszakát töltenék Patakon,
ezek a szíves meghívásnak engedtek. A vasútnál a főiskolai énekkar, a városi tűzoltó-egylet, az iparegylet
és nagy néptömeg várta az érkezőket. 10 órakor megérkezett a négy lengyel ifjú Szádecky Lajossal. Az éljenzés lecsillapultával a főiskolai énekkar a lengyel
hymnust elénekelte, azután a vendégek hintókra ültek
s folytonos éljenzés közt, körülbelül 50 fáklya világánál behajtottak a kollégium kivilágított épülete elé. Itt
Biky nevű hittanhallgató üdvözölte őket, mire egyik
közülök lengyel nyelven válaszolt s végűi Szádecky
magyarul tolmácsolta, társainak a rendkívüli meleg fogadtatas feletti örömét és meghatottságát. A bálban
a vendégek igen jól érezhették m a g u k a t ; mert még a
táncba is belekeveredtek. Harsogó éljenzés közt táncolták el először saját nemzeti táncukat ; azután nem is
sok biztatásra hozzáfogtak a csárdáshoz is és rakták
azt pompásan. Reggel 3 órakor tovább utaztak, csatlakozván hozzájuk Erdélyi Zoltán 4-ed évi joghallgató is,
mint a sárospataki ifjúság képviselője a marosvásárhelyi
Bem-ünnepélyen. Levelezőnk ezen tudósításához mi még
hozzátesszük azt is, hogy a pataki ifjúság a Bem-szo-

borra egy gyönyörű babérkoszorút is küldött, melyet az
illető budapesti virágárus néhány órára a kirakatba
közszemlére kitett s mely a járó-kelők figyelmét magára vonta. A koszorú gyönyörű fehér habos selyem
szalaggal van ellátva, ezen felírással: „A sárospataki
ref. főiskola ifjúsága Bem apónak.*
* A h a j d ú b ö s z ö r m é n y i ref. egyház igen szép,
bíborszínű selyembársony úrasztali terítőt kapott. Az
arany rojtokkal díszített abrosz közepén vastag aranyhímzéssel vannak kivarrva e szavak: „Készíttette Kövér
Gábor és neje M. Szabó Julianna a h.-böszörményi ref.
szentegyház részére. 1880.* E fölirat felett egy kehely,
megtört kenyér, szőlőtürt, szőlőlevél és kalászkoszoru
pompázik, szintén vastag aranyhímzéssel kivarrva.
* A losonci ág. h. ev. e g y h á z sorsjatéka ügyében.
Több oldalról érkezett tudakozódásra, vajon megtartatott e a húzás, másoktól, kikhez utóbbi időben küldettek
sorsjegyek, hogy érvényesek-e még, holott a húzás ideje
már a folyó év március 1 5-én lejárt ? tájékozásul: Miután
a sorsjáték egyházunknak 1879-ben olyan feltétellel engedélyeztetett, hogy sorsjegyeit csak október i-től fogva
küldheti szét, így 6 havi rövid időn belül ezen igen sok
és körülményes teendővel jaró műveletet végre nem hajthattuk, s folyamodásunkra a húzás napja miniszteri engedélylyel egy évre meghosszabíttatott, igy tehát a sorshúzás 1881. március 15-én fogván megtartatni, az eredetileg 1880. március 15-ki húzással kiállított sorsjegyek
a jelzett időig érvényben maradnak. Minden szétküldött
sorsjegyünk hivatalos egyházi pecséttel van ellátva, míg
utóbbi időben a meghosszabbítási bélyegzővel is elláttattak. A sorsjegyeket kisérő nyomtatott 1879. évi keletű kérelmek folyó évszámmal igazíttattak ki. A sorsjáték ügye az egyházi közgyűlésben megválasztott, a presbyterium felügyelete s ellenőrzése alá helyezett bizottság
által kezeltetik. A sorsjátékra vonatkozó levelezés alólirotthoz intézendő, míg a sorsjegyekért való járandóság
egyedül Sántha Zsigmond sorsjátékügyi pénztárnok címe
alatt küldendő be. Losoncon, okt. 16-án. Búsbak
Ádám,
h. felügyelő s a sorsjátékügyi bizottság elnöke.

csolja össze a két felekezetet: ennek kiváló bizonyítványa az, hogy 4 évvel ezelőtt a r. kath. templom helyreállítása munkálataihoz szekeres szolgálatukat a reformátusok is, és pedig minden díj nélkül, kész szívvel
fölajánlották. A mi Zsáka községét illeti, hogy ott a
ref. magyarság s a görög kel. oláhok összeolvadtak :
ebben nagy érdeme volt Oláh Bálint ref. lelkésznek. O
ugyanis mindenkit megnyerő barátságos modora által
lassanként egybekötő kapcsává lett a két vallás- és
nemzetiségnek. Az addig elvonult oláh nép kezdte
figyelmét iskoláinkra, majd templomi isteni tiszteletünkre
fordítani, s midőn azt tapasztalta, hogy iskoláink az
övékénél jóval jobbak, gyermekeit iskoláinkba kezdte
járatni, és innen kerültek ki azok a férfiak, kik később
a községnek magyar érzelmű, felvilágosult elöljáróivá
lettek. Az iskolákról templomunk, s az abban tartott
magyar szónoklat felé fordult az oláhok figyelme és
szokássá lett, hogy nagyon sokan a görög keleti vallásúak közül, temetéseknél a ref. lelkész szolgálatát is
igénybe vették. Ez ma már nincs így, de a község magyar, a jóegyetértést ref. és gör. keleti közt mi sem
zavarja. Jellemző- a zsákai oláhságra nézve, hogy ezelőtt 12 évvel templomuk fölszentelésekor esperesöket
szolgálat teljesítésére szólítván föl, kijelenték abbeli kívánságukat, hogy magyaréi prédikáljon, mert ők oláhul
egy kukkot sem tudnak. — Zsáka története valóban
tanulságos példája s emlékjele egy prot. lelkész buzgóságának, ki társadalmi áldásos működésével egy község
felvilágosítása, a vallási türelem, s a nemzeti szellem
terjesztése körül, oly híven, oly becsülésreméltóan töltötte
be helyét, mint reformátor.
* Felkérettünk a következő sorok közlésére : Margócsy József, Losoncra megválasztott lelkésznek, sokan
már is Losoncra címzik leveleiket. Minthogy pedig uj
állomását csak nov. 15-től szándéka elfoglalni: kéri
mindazokat, kik hozzá novemb. 15-éig leveleket terveznek intézni, hogy azokat az érintett ideig Irsára címezzék. Egyúttal jelenti, hogy leendő költözködése miatt
„Egyházi beszédtárai* most féláron s részletfizetésekre
is megrendelhetők.

A magyar országgyűlési képviselőkről igen
érdekes statisztikát közöl valaki a Pesti Naplóban. E
szerint vallásra nézve van 211 r. kath., 121 református,
44 lutheránus, 33 gör. keleti és 4 zsidó képviselő. A
lelkész-képviselők száma 18, kik közül r. kath. 13, református 2, lutheránus 3 ; pártállás szerint 14 kormánypárti, 2 mérsékelt ellenzéki, 2 szélső baloldali.
* A várpalotai ev. egyház Veszprémmegyében,
mint lapunknak irják, nov. i-sején fogja megünnepelni
temploma építésének százados évfordulóját.
* E m b e r Károly ref. lelkész érdekes adatokat
közöl a „Biharban* Biharmegye két községének vallásügyi viszonyairól. Ezelőtt 41 évvel, midőn e vidék lakosa
lett, Zsákán és Furtán a vallás- és fajgyűlöletet nagy
mértékben kifejleni szomorúan tapasztalta. Furtán ez a
vallás-gyűlölség a ref. és r. kath. ifjúság verekedésében,
Zsákán pedig az egymástól való hideg elvonult életben
nyilvánult. Hogy Furtán ez megszűnt és testvériség kapFelelős szerkesztő és kiadó-tulaj donos : X 5 r . B a . l l a , g - i IfcvÉór-

* Gyászhírek. Id. Sípos János belényes-ujlaki ref.
lelkész e hó 17-én 72 éves korában, lelkipásztorkodásának 46 ik évében, a jobblétre szenderült.*) — Rudnay Józsefet a bányakerületi ev. consistorium s a pesti
esperesség buzgó világi tagját, valamint apósát Veres
Pál, kir. tanácsost, s családjukat súlyos veszteség érte :
egyetlen kedves fia, illetőleg unokája rudnói és divék-ujfalusi ifj. Rudnay József gymnáziumi jeles tanuló, élete
19-dik évében f. hó 13-ánVanyarcon elhunyt. Örök
béke lengjen poraik fölött 1
* Szerkesztői mondanivalók. A. K. Az egyházi
folyóiratok egyes füzeteiről — mint már több ízben kinyilatkoztattuk — ismertetéseket nem közlünk s így az
ön, különben sikerült dolgozatát is félretettük. Ha azonban az év végén a kérdéses vállalatnak egész évfolyamát
szíveskednék röviden megbírálni: erre készséggel adunk
helyet lapunkban. — G. J. A mai számunkban levő
tudósítás már ki volt szedve, midőn az ön becses sorait
vettük. Köszönjük az apróságokat.
*) Bővebb necrologot kér a
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Azon t. előfizetőink, kiknek előfizetésök
lejárt, annak megújítására felkéretnek.

A reformátió emléknapján.
Katholikus atyánkfiai a holnapi napon ünnepet szentelnek összes szentjeik tiszteletére, kegyelettel emlékezve meg azokról, kik vértanúi haláluk,
hitvallói szenvedéseik, avagy életük kegyessége
és szentsége által a keresztyén vallás megalapitása s elterjesztése körül maguknak örök érdemeket szereztek.
Nekünk protestánsoknak, kik a teremtett
lények istenitésétől annyira idegenkedünk, nincsenek szentjeink katholikus értelemben; de vannak
úgy a távolabbi, mint a közelebbi múltból nemes
jellemű hitbajnokaink, kiknek nevük és emlékük
örök dicsfényben ragyog, és átragyog soha el
nem enyészőleg az egymásután következő századok homályán. Talán megérdemlik ők is, hogy
néha-néha megemlékezzünk róluk, hogy kivált a
mai napon, mely a reformátió egyik kimagasló
hősének korszakalkotó első fellépésére emlékeztet
bennünket, behintsük mi is irántuk való tiszteletünk, kegyeletünk virágaival sírhalmaikat.
De avagy megérdemlik-é ők ezt valóban ?
Hiszen vallási és egyházi életünk körében külés belföldön oly sok a panasz, és kivált mai
napság, midőn a sajtó szülöttei naponkint befutkossák a világot, nemcsak az apró, de a vaskos
mizériáknak is oly hosszú sorozata vonul el ujabb
és ujabb kiadásban szemeink előtt, hogy majdnem a szó valódi értelmében a siralom völgyében képzeljük magunkat, és talán néha hajlandók

vagyunk mi is felvetni a katholikus atyafiak által
negyedfél száz év óta oly sokszor ismételt azon
kérdést: hogy vájjon nem boldogabb volna-é a
keresztyénség, ha meghagyatott volna középkori
jámbor együgyüségében, s az önálló gondolkodás,
okoskodás, felvilágosultság sárkányjai nem bocsáttattak volna szabadon? s hogy vájjon a képzelt
áldás helyett nem átok fakadt-é azon férfiak nyomában, kik előttünk ezelőtt negyedfél száz évvel
uj ösvényt törtek r
Bizonyára nem ! Az egész világ s az egyháztörténelem tesz reformátoraink működésének áldásos eredménye felől tanúbizonyságot. Panaszok
mindig voltak s mindenkor lesznek egyházunkban,
de épen ezek képezik egyik fő dicsőségét s egyik
jellemvonását egyházunknak; ezek tesznek tanúságot a felől, hogy egyházunk szünet nélkül a
jobb, helyesebb felé törekszik, hogy a folytonos
haladás elvét vallja. És hogy ezen elv követése
mellett rövid három, negyedfél század lefolyása
alatt hová fejlődött egyházunk, sőt az egész nyugoti keresztyénség, nem szükséges rajzolnom.
Már Luther keserű szavakban tör ki élte utolsó
éveil an a wittembergiek erkölcstelensége ellen, s
átkozza azt az órát, melyben először német
nyelven szólt az ő népéhez; Melanchton mély
fájdalommal eltelten mondja, hogy az Elbe vize
kevés volna arra, hogy megkönnyezhessük a vallási újítások által okozott szerencsétlenségeket.
Példájukat ezer és ezer szolgája az Urnák követi
s majd hosszú prédikációkban majd epés tollal
írt munkáikban menydörögnek koruk erkölcstelensége ellen; és a sok keserű panasz századokon
át édes gyümölcsöket termett. A korábbi idők87

ben a prot. népek messze kimagaslottak er- az a láthatatlan kéz, mely egykor Balthazár előtt
kölcseik szelídebb, nemesebb volta által más a ^Mené, mené, tekéi, uparsin* szavakat a falra
vallású népek felett; az ujabb időkben pe- irta, ezen templomok ajtaira is kiszegezte Luther
dig, egyházunk áldásos hatása más egyházak 95 tételét és a ^de libertate Christiana* munkáhíveinél is érezhetővé lévén, az egész nyugoti ját. Azt hiszem, nem csekély ma az oly templokeresztyénség ujjá született, a régi vadság, ke- mok száma, melyek külsőleg még a régi jelvégyetlenség, türelmetlenség szellemét tova űzve, nyeket viselik, de bensejökben a valódi evangemindinkább a felebaráti szeretet s a szelid hu- liomi világosságnak s szabadságnak nagyobb mérmanismus lelke által vezéreltetik. S ne véljük, téke lakozik, mint ezelőtt pár száz évvel sok úgyhogy a vallásosság s hitbuzgóság tekintetében is nevezett evangeliomi egyházban.
hátrább volna korunk a réginél, hogy a buzgó
De reformátoraink működésének áldásos haelődök háromszáz éves lelkiismeretes munkálko- tása nem csupán a szorosabb értelemben vett
dása, folytonos oktatása, feddődzése azt eredmé- vallás-erkölcsi élet körében nyilatkozik, kihat az
nyezte volna, hogy a világ felé haladjon. Való- a szellemi életnek egész területére. Álmélkodva
jában nem. Nekünk protestánsoknak nem szabad csodálja sok ember azon nagyszerű fejlődést,
a vallási téren a jelennel, a létezővel soha meg- mely a tudományok különböző ágaiban az ujabb
elégednünk, nekünk nincsenek csalódhatlan szent- időkben tapasztalható ; arról azonban legtöbben
séges pápáink, szent remetéink, nincsenek ^verus megfeledkeznek ma már, hogy a wittembergi vár
Israelitá*-ink, kiket mint a tökéletesség hibátlan egyik kapuja előtt rakott tűz nem csupán a pápai
példányképeit tekinthetnénk; mi gáncsolódunk, bullát emésztette meg, de egyszersmind azon évpanaszkodunk szüntelen, s előre tekintve ott látja ezredes békókat is, melyekkel a különféle tuegyházunk maga előtt folyvást az ^Excelsior* dományágak le voltak nyűgözve ; feledik azt,
jelszót, a haladás elvét kitűzve ; de ha néha-néha hogy a Helvétia bércei között keletkezett szelvisszatekintve, korunkat az előbbi időkkel össze- lem nemcsak a vallás, de a tudományok temhasonlítjuk, kénytelenek vagyunk elismerni, hogy plomait is sok régi bálványképtől, s a kábitó
a valódi vallásosság azon csemetéje, melyet dicső
tömjénfüsttől megtisztitotta, s ha nem is rögtön,
reformátoraink elültettek, hovatovább erősbödik,
de idők multán iiditőleg, uj életet tenyésztőleg
s mindig nemesebb és nemesebb gyümölcsöket
hatott az a tudományok mezején is. Mi protesterem. Az meglehet, hogy a levél s a léha virág
tánsok azonban elevenítsük fel minél gyakrabban
megritkult e fán, de a gyümölcs azért, s néha
emlékezetünkben azon nagy érdemeket, melyeket
talán annál inkább érlelődik. Templomaink igaz,
a 16-dik század reformátiója a tudományok uj
hogy mai napság kevésbbé népesek, a prédikációk
életre költése érdekében szerzett magának; ne
rövidebbek, a confessiok erőtlenebbek ; de az Úr
habozzunk elismerni, hogy az evangeliomi egyház
lelke, azt hiszem, nem gyengült meg bennünk.
volt a világi tudományoknak leghívebb dajkája,
Mily hosszú sorát lehetne felmutatnunk hazánkban
még ha ezen tudományok egy némely ága az
is, még inkább külföldi testvéreinknél azon intézujabb időkben evangeliomi vallásunk ellen fordul
ményeknek, egyleteknek, áldozatoknak, melyek
is. Mi Krisztus vallását és egyházát soha nem
erősen magukon viselik a keresztyénség jellegét,
féltjük a tudomány ébresztette viharoktól. A kemelyeknek alapját azon Jézusi mondat képezi:
resztyénség első századaiban az egész tudományos
ki egygyel ezek közül jót tészen, velem cselekszi
világ ellenséges vagy legalább közömbös állást
a z t É s a hála fohásza egy-egy megmentett szefoglalt el a keresztyénséggel szemben, és ez mégis
rencsétlen társunknak, azt hiszem, kedvesebb áldiadalmaskodott a régi világnézlet felett; any/
nyival inkább mai napság nem félünk az Ur hajdozat az Ur előtt, mint egy értelmetlen, babonás
lékainak összeomlásától, sőt úgy érezzük, hogy
tömeggel zsúfolt templom oltárfüstje. S azon olminél szabadabban, s minél szélesebb körre kihatótárok füstje is, melyekre itt célzok, nem oly sötét,
lag fejlődnek a tudományok, annál inkább erősödik,
komor szinü ma már, mint vala egykor. Az evans annál szélesebb alapot nyer Krisztus szelleme s
geliomi világosság sugarai behatolnak ma már
az ezen szellemtől áthatott evangéliomi egyház
az antik góth templomok keskeny ablakin is ; s

Az utóbbi pár száz év alatt egészen uj alakot öltött nyugot Európa politikai tekintetben.
Előbb majd mindenütt korlátlan hatalmú zsarnokok uralkodtak minden politikai jogot nélkülöző
népek felett: ma mindenfelé, kisebb-nagyobb mérvű
szabadságot biztosító alkotmányok léptek az önkény helyébe. Előbb évezredes várnák különzék
el egyugyanazon nemzet fiait egymástól, és ezeknek legalább is kilencven százaléka rabszolgákénál
kevéssé kedvezőbb helyzetben nyomorgott: ma
nemcsak Isten, de a polgári törvények előtt is
nincs külömbség ur és szolga, hellén és zsidó
között, hanem jogok és kötelességek egyaránt
megosztvák a hon minden polgára között, s az
emberi méltóság vissza van adva azon milliók
utódainak is, kiktől azt évezredes barbárság elrabolta.
S honnét e nagy politikai átalakulás ? A nagy
közönség talán tapsol a nagy francia forradalom
hőseinek, de azt feledi, hogy nem ezek voltak
az első úttörők az emberi s nemzeti jogok birodalma felé, hogy nem ezek hirdették először a
valódi evangeliomi szabadság s egyenlőség nagy
elveit.
Mi protestánsok elevenítsük fel emlékét időnkint azon hithőseinknek, kik feleleveniték Krisztus
evangeliomát, s ez által szabadulást hoztak az emberiségnek. Isteníteni nem szoktuk s nem akarjuk
őket, sőt hirdetjük, hogy emberek, s egybenmásban gyarló emberek voltak ők is; de azért
hagytak reánk oly szellemi, vallás-erkölcsi örökséget, melyből századok óta táplálkozik az emberiség miveltebb része; oly ösvényt tártak fel előttünk, melyen haladva hovatovább megközelítjük
Istennek országát. Ezen érdemeik felől kegyeletes
érzések között teszünk tanúságot; de bizonyságot
tesz és teend az egész világtörténelem.
J.

I S K O L A Ü G Y .
Iskolai

értesítők.

— Tizenhatodik közlemény. —

202) A kecskeméti m kir. állami főreáltanoda értesítője. Igazgató Dr. Dékány Rafael. Értekezés : Az
avarok, Kiss Lajostól. Tanulók sz. 149 ; az év végén
megmaradt 141 tanuló közül 75 r. kath., 42 zsidó stb.
A tanarok közül irodalmi téren is működtek : az igazgató, Dr. Szemák István és Hanusz István. Ezenkívül
11-en nyilvános felolvasást tartottak.

203) A magyarországi kegyes tanitórend kecskeméti főgymnásiumának tudósítványa. Igazgató Dr. Polák
Ede. Értekezések : Nézetek a jégeső tüneményéről. Archimed elvének bebizonyítása Sire G. szerint, az igazgatótól. Tanulók sz. 274. Az érettségit sikerrel letett
19 tanuló közül 15 a theologiai pályára szándékozott
lépni. A tanulók számára 7 pályakérdés tüzetett ki. A
beérkezett pályamunkák megbirálásában a tanárokon
kivül több városi polgár is részt vett, olyan formán,
hogy minden bíráló bizottságban a polgárok voltak
többségben. Ezen intézkedéshez, melynek célja valószínűleg a bírálatok részrehajlatlanságának biztosítása
volt, sok szó férne. Mi a túlságos lelkiismeretesség kifolyásának tekintjük azt.
204) A keszthelyi kath. kisgymnasium értesitvénye.
Igazgató Dr. Lipp Vilmos. Értekezések: A népvándorlás és Attila. Révai, Kazincy és Vörösmarty hatása
nyelvünk emelkedésére, Fábry Páltól. Tanulók sz 78.
205) A kismartoni
községi népiskola értesítője.
Német nyelven. Igazgató Hofer Pál. Értekezés : Ziel
und Geist der Erziehung, Jean Paul után. Növendékek
sz. 313, kik közül anyanyelvre nézve 282 német. A tanulók könyvtárában 153 német s csak 14 magyar
nyelvű munka van.
206) A kisvdrdai állami elemi népiskola értesítője.
Igazgató Beke Marton. Növendékek sz. 273, kiknek
legnagyobb része, t. i. 194 zsidó vallású. Az egyes osztályokban a növendékek létszáma 7 — 39 közt váltakozik.
207) A kolozsmonostori magyar kir. gazdasági tanintézet értesítője. 11-dik tanév. Igazgató Vörös Sándor.
Értekezés : A gazdasági tanügy és a k.-monostori intézet történetének vázlata, az igazgatótól. Tanulók sz. 62.
A tanitóképezdei növendékek számára berendezett gazdasági tanfolyamot 26 képezdei 3-ad éves növendék és
4 unitárius hittanhallgató látogatta. Az intézet, mely
11 év óta áll fen, a bajorországi weihenstephani intézet
mintájára van szervezve. A hallgatók száma 10 év alatt
összesen 353-ra rúgott. A tanári kar 10 év alatt 10
önálló munkát bocsájtott a sajtó utján nyilvánosságra.
Az intézet 10 évi fenállásának évfordulóját megünnepelték.
208) A kolozsvári m. kir. tudomány-egyetem almanachja. Értekezés: Történelmi visszatekintés. Rector
Brassai Sámuel. Dékánok : a jog- és államtud. karban
Jenei Viktor, az orvosi karban Ajtai Sándor, a bölcsészet-, nyelv- és történettud. karban Szász Béla, a mennyiségtan- természettud. karban Fabiny Rudolf. Tanárok
száma : a jog- és államt. karban rendes 12, magán 1,
előadó 1 ; az orvosi karban rendes 10, rendkívüli 2,
helyettes 1, magán 1, tanársegéd 1 0 ; a bölcsészet-nyelvészeti karban rendes 11, magán 1, magántanító 3 ; a
mennyiségtani karban rendes 8, magán 2, tanársegéd 5.
Összesen: rendes tanár 41, rendkívüli 2, helyettes 1,
magán 5, tanársegéd 15, magántanító 3, előadó 1. Az
Összes tanerők száma 67, tehát 119-el kevesebb, mint a
budapesti egyetemen. Az utóbb említett egyetemen csak
87*

a magántanárok száma 6-al több, mint Kolozsvárit az
összes tanerőké. Ez az egy adat is hatalmas bizonyíték
amellett, hogy a kolozsvári egyetem még mennyire fejletlen, s hogy mily korai még ez idő szerint egy harmadik egyetem tervezgetése. Rendes hallgatók sz. az
első félévben 439 (tehát 2631-el kevesebb, mint Budapesten), kik közül 196 joghallgató, 86 orvostanhallg.,
72 philologus, 59 mathematikus, 26 gyógyszerész. A
rendes- és rendkiv. hallgatók közül 202 r. kath., 154
helv. h . ; zsidó ellenben csak 18. A 2-dik félévben a
hallgatók sz. 477 ; ezen számba be levén tudva már a
szülésznők száma is. A statisztikai adatok ezen almanachban is, mint a budapesti egyetemében, vagy hiányosan, vagy egyáltalában nincsenek Összeállítva, ugy
hogy magunknak kellett fáradságot venni a fenebbi kimutatás elkészítésére.
209) A kolozsvári ev. ref. kollégium értesítője.
Igazgató Jancsó Lajos, paedagogarcha Debreceni József.
Tanulók sz. az elemi iskolában 139, a gymnasiumban
314, összesen 453. Az igazgató, évzáró beszédében sürgeti egy külön ifjúsági kórház felállítását. Az ifjúság közt,
különböző címeken, 12.133 frtnyi segély osztatott ki.
E g y magántanuló a vizsgálatot kitűnő sikerrel tette le,
amit mint eddigelé az intézet történetében páratlan
eseményt jegyez fel az igazgató.
210) A pannonhalmi sz. Benedekrend
komáromi
kath. kis-gymnasiumának értesítője. Igazgató Németh
Vilmos. Értekezés : Néhány szó Liviusról, Gyulay Rudolftól. Tanulók sz. 153, kik közül 72 r. kath., 56 zsidó
stb. Néhai Király József, pécsi püspök alapítványának
kamataiból közel 4 ezer frtnyi ösztöndíj osztatott ki 22
tanuló között. De ezen kivül is van még számos ösztöndíj-alapitványa az intézetnek.
211) A körrnöcbányai községi elemi fi- és leánytanoda értesítvénye. Igazgató Kitzinger Ignác. Növendékek sz. 414, kik közül anyanyelvre nézve 313 német,
83 tót, 18 magyar.
212) A kunszentmiklósi ref. gymnasium értesítője.
Igazgató Keresztesi Kiss József. Tanulók sz. 67 s ezeken kivül 3 magántanuló, összesen 7 0 ; vallásra nézve
37 ref., 20 zsidó stb. ; illetőségre nézve 26 helybeli. A
tanári kar a püspök felszólítása folytán tantervet készített a 6-dik osztály számára s észrevételeket tett a
Molnár-féle közokt. javaslatra. Az értesítőben közölve
vannak az iskola latin nyelvű törvényei 1767-ből.

A tiszáninneni ref. egyházkerület válasza a
jogakadémiák összevonása tárgyában kiadott
miniszteri leiratra.
Nagyméltóságú

Miniszter

Ur !

Folyó évi julius hó 8-án 921. eln. szám alatt su
perintendensi hivatalunkhoz, némely más felekezeti jogakadémiák főhatósagaival egyetemben egy intézvényt
méltóztatott bocsátani azon nagy horderejű kérdéssel :

hajlandó volna-e a főhatósága alatt álló jogakadémiát
(nyilván tehát a sárospatakit) vagy egyszerűen megszüntetni, s az eddig arra fordított költségeket a hatósága alatti másnemű és szükségesebb tanintézetek virágzóbb állapotba helyezésére fordítani, vagy esetleg más
hasonló irányú jogakadémiával jog- és államtudományi
karrá olvasztva össze, ezáltal egyfelől a túlságos számú
és felesleges jogakadémiák kevesbítéséhez, másfelől a
jövőre is fentartandók tudományos színvonalra emeléséhez maga részéről hozzájárulni ?
Tekintve, hogy egyházkormányzati elveinknél fogva
superintendensi hivatalunk ily fontos, közoktatási rendszerünkbe mélyen beható felhívásra, hatáskör hiánya
miatt, érdemleges nyilatkozatot nem tehetett, a minthogy nem is t e t t : egyházkerületi közgyűlésünk tartja
magát hivatottnak Nagyméltóságod felhívására nyilatkozatát következőkben foglalni :
Nagyméltóságod idézett intézvénye a fehivást főleg három érvvel indokolja : először azzal, hogy a jogakadémiákon a jogi szakképzés nem áll a kor színvonalán ; másodszor, hogy azoknak száma, a két egyetem
jog- és államtudumányi kara mellett, az országos szükségletet messze túlhaladja; és harmadszor, hogy azok,
épen a jelzett két körülménynél fogva megkönnyítvén a
jogi pályát a vidékbelieknek, okozzák részben az e
pályára való szerfölötti tódulást, oly mérvben, hogy
e nagy szám kellő elhelyezést nem találván, a társadalmat egy, önfentartása érdekében meg nem engedett
eszközökhöz is nyúlni kénytelen ügyvédi proletariatussal
fenyegeti.
A mi az első érvet illeti, nem titkolhatjuk el meglepetésünket, hogy ily kedvezőtlen ítéletet épen Nagy
méltóságodtól kell hallanunk, a ki rövid hat évvel ezelőtt 1874. május 19-én 12917. sz a. kelt szabályrendeletével a kir. jogakadémiákat s az állam közvetlen rendelkezése alatt álló egyéb jogtanintézeteket négy évi
tanfolyammal ellátott teljes jog- és államtudományi karokká alakította á t ; — a ki sárospataki jogakadémiánk
hasonló berendezésére (ha ugyan a szünetelés veszélyének
kitenni nem akartuk) minket is kényszerített, s aki, midőn alkotmányos óvásaink megtétele után az áldozatot
meghoztuk, s a kivánt 8 tanszéket kimutattuk: az átalakítást megelégedéssel méltóztatott tudomásul venni.
Honnan merítette Nagyméltóságod ama, fölötte
kedvezőtlen ítélethez az adatokat, mely mint „közönségesen elismert tény* állíttatik elő, nem tudjuk, — csak
sejtenünk lehet, — s e föltevésünkkel Nagyméltóságod
iránti tiszteletünknek adunk kifejezést, hogy az nem
egyes elfogult, vagy helyi és más érdekek által sugallt anonym hírlapi nyilatkozatokra, hanem leginkább
azokra lett alapítva, melyek az 1878/9-ben a jogi szakoktatás érdekében összehívott tanácskozmány tárgyalásai
közben bizonyos oldalról fölmerültek.
E föltevésben szabad legyen megjegyeznünk először azt: hogy azon tanácskozmanyban egyetlen egy
vidéki jogakadémia sem vólt képviselve, a mi legalabb

ságod fellépésének tulajdonképi indoka. Vizsgáljuk tehát a másik két okot.
A mi a jogakadémiák nagy számát illeti, lehetetlen elnyomni csodálkozásunkat a fölött, hogy Nagyméltóságod éles látását e körülmény 1874-ben
kikerülhette. Akkor mindenesetre alkalmasabb idő lett volna
íölvetni a kérdést: vájjon nem lesz-e sok két egyetem
mellett az a 13 jogakadémia? s tán Nagyméltóságod
is könnyebben talált volna követőkre akkor ha a helyett, hogy az állami és királyi jogakadémiákat átalakitá, azoknak kevesbitésével ment volna jó példával
elől.

is igen kívánatos lett volna ; 2-szor. hogy azon tanácskozmányban tétettek igen alapos és nyomatékos észrevételek, a Nagyméltóságod által inaugurált tanulmányi,
vizsgálati és tanfegyelmi rendszer ellen is, — és így a
felelősség, a mennyiben arról szó lehet, legalább is megoszlik ; 3-szor, hogy az ott elmondott biráló észrevételekből nemcsak a jogakadémiák, hanem az egyetem is
kivette a maga részét, a melynek tudományos színvonaláról pedig Nagyméltóságód is minden bizonynyal ugy
vélekedik, hogy az folyvást emelkedőben van; és végre,
hogy ha taiálkozott ottan egyetemi tekintély, mely a
tudori szigorlatok terén a jogakadémiai tanulók szűkebb
latkörét hangoztatá: ugyanott találkozott birói tekintély,
mely az ügyvédi vizsgánál a tudori jelöltek ama fensőbbségét több esetben épen nem tapasztalta. Ha tehát
csakugyan a fentebb jelzett nyilatkozatokra épít Nagyméltóságod, akkor, midőn a jogakadémiákon a jogszakképzés hátramaradottságát mint „közönségesen elismert
tényt* hangsúlyozza : ekkor legyen szabad nekünk is
megjegyezni, hogy kivált a tudori szigorlatokon jóval
előnyösebb az egyetemi hallgatók helyzete, mint a jogakadémiák növendékeié. Mert egyfelől a tanar, ki egyszersmind vizsgáló is, aligha melegebben nem érdeklődik
azon jelölt sorsa iránt, kiben hallgatójara ismer ; másfelől
az ily jelölt minden bizonnyal nagyobb bátorsággal
tekint vizsgálójára, kinek modorát, tudományos álláspontját, esetleg még kedvenc tételeit is ismeri s a kit —
hogy egy Csengeri Antal szavaival éljünk — még inkább törekedett tanulmányozni, mint a tantárgyakat.

Egyébiránt a jogakadémiák száma nem tartatott
eddig hazánkban a szükséglethez képest túlságosan
n a g y n a k ; ide mutat legalabb azon tény, hogy parla
menti felelős kormányunk az alkotmányosság helyreállításával legelső teendői közé számitá az absolut korszakban megszüntetett győri jogakadémiát, az 1867. május 13-iki legf. rendelet alapján visszaállítani.
És mi — minden tisztelettel legyen mondva — oly
nemzetiségi és fajviszonyok közt, minők a magyarországiak, nem is tartjuk egy széles népképviseleti alapon
nyugvó parlamenti kormány feladatának, hogy a tudományos felvilágosodás központjait kevesbítse, illetőleg
azokat nagyobb központokba centralizálja ; még kevésbé
azt, hogy megnehezítse létezését oly tanintézeteknek,
melyeket végelemzésben a tarsadalmi tevékenység és
életrevalóság hozott létre, különösen, ha azok nemcsak
a tudománynak, hanem a szabadságnak és nemzetiségnek is oly kétségbevonhatatlan szolgalatokat tettek,
mint a magyarországi protestáns tanintézetek a múltban.

Elismerjük mi, hogy egy egyetem, mint p. o. a
budapesti, a hol a tudomány minden ága szerves egységében jelen meg, s egymást kölcsönösen támogatja,
helyesen alkalmazott tanítási és tanulási szabadság
mellett, nevezetes előnyökkel bírhat a puszta szakiskolák felett ; de ha a jog- és államtudományi oktatas terén, mely nem bír úgynevezett demonstratív jelleggel,
Franciaország, a vagyonos Franciaország ily szakiskolákkal beéri: nem látjuk altal, miért kicsinyeinők mi
jogakadémiáinkat; nem látjuk át különösen, hogy a
kellő előfeltételek mellett, nyolc rendes tanszékkel, s
még némely más szakbeli segéderőkkel, miért ne nyújthatnának azok alapos képzést a jog terén, melynek,
mint egy angol egyetemi tanár magat kifejezte, nem
csak tudománya, hanem művészete is van ; nem látjuk
át nevezetesen, miért ne lehetne azokon az ügyvédi, birói s
minden, még a legmagasabb hivatalra való képességet
is megszerezni, főleg ha a tanszékek működését oly országos hírű könyvtár tamogatja, mint a sárospataki, s
főleg, ha a jogtudomány nincs egészen elszigetelve a
többi tudományágaktól (theologiai, szorosabb értelemben vett bölcsésreti tudományok), sőt a jogtanári kar a
gymnasiumi igen jelentékeny tanerőkkel is folytonos
érintkezésben van, mint Sárospatakon s a reformátusok
más régibb főiskolaiban.
De ugy latszik, nem is itt keresendő

Nagyméltó-

E g y ily kormány, — mely sem a gondviselés szerepét nem igényli magának, sem mellékcélok után
nem jár, mint az úgynevezett felvilágosodott absolutismus, — az országos szükséglet és a tanintézetek netalani
nagy száma közötti aranytalanságot is bízvást hagyhatja az időre, a teljesen szabad versenyre, a dolgokerejére. Abdicaltatni fogjak ezek azon tanintézeteket,
melyeknek missiója megszűnt.
Hátra van még, hogy a miniszteri felhivasnak
azon indokát is fontolóra vegyük, melyre Nagyméltóságod legnagyobb súlyt látszik fektetni, t. i. a jogi pályára tóduló fiatalság szertelen nagy és folyvást szaporodásban levő számát; a megélhetés nehézségéből folyó
kórtüneteket s a fenyegető ügyvédi proletariátus társadalmi
veszélyeit, mely bajoknak egyik forrását Nagyméltóságod részint a jogakadémiák túlságos számaban, részint
abban keresi, hogy azok, tudományos követelményeiket
a tanuló ifjúság irányaban jóval alább szállítván, a jogi
pályát megkönnyítik.

;

H o g y azok közt, a kik a jogi pályát választották
élethivatásuknak, ez idő szerint bizonyos megtorlódás mutatkozik, s hogy ezen túltengés különösen a fővárosban
érezhető, az tagadhatatlan ; de hogy e jelenség a Nmtsgd
által kijelölt okfőre, a jogi pályának a jogakadémiák által való állítólagos megkönnyítésére alig vezethető vissza,

az általunk eddig mondottakból is kitűnik. Itt tehát
csak annyit bátorkodunk megjegyezni, hogy ha a jogakadémiák, akár könnyebb hozzáférhetőségüknél, akár
szerényebb tudományos követelményeiknél fogva, csaku
gyan annyira megkönnyitenék a jogi p á l y á t : akkor azt
kellene tapasztalnunk, hogy a tanulók száma az egyetemen, hol magasabb a tudományos színvonal, fogytonfogy, a jogakadémiákon pedig, a hol Nagyméltóságod
szerint, valamivel vagy épen jóval alacsonyabb a színvonal, nőttön-nő, és folyvást szaporodik. Á m d e a tapasztalás épen az ellenkezőt mutatja. Mert — hogy csupán
a kéznél levő hivatalos adatokból beszéljünk — mig p.
o. a budapesti m. kir. tud. egyetemen a joghallgatók
száma volt az 1867-ik évben 1120, az 1872—73-ik év
utó felében 1202, a közelebb lefolyt 1879/80. tanév
első felében 1448, második felében 1322: addig a mi
sárospataki jogakadémiánk hallgatóinak létszáma, mely
1867-ben 101 volt, már az 1872/3-ik évben 47-re szállott alá. Hasonló jelenség ismétlődik kisebb-nagyobb
arányban minden hazai jogakadémián, a mint a három
utolsó évről az 1879-iki enquéte elé terjesztett hivatalos
kimutatásból kitűnik.
Mellékesen legyen megjegyezve, hogy ezen apadásnak nagyon könnyű megtalálni a kulcsát, részint a
szigorlati és tudori kényszerben, részint sárospataki jogakadémiánkra nézve más hátrányos körülményekben is ;
de itt nem arról levén a kérdés, annak bővebb fejtegetését mellőzzük ; itt csupán azt kellett kimutatnunk hogy
a jogtanulók száma nem a jogakadémiákon, hanem a
budapesti m. kir. egyetemen szaporodik folyvást, hogy
tehát a jogi pályára való tódulásnak nem az az oka,
mintha a jogakadémiák nagyon megkönnyitenék a tanulást.
Ha a bírói és ügyvédi pályákon napjainkban bizonyos túltömöttség észlelhető, ennek okát mi nem a
jogakadémiakban találjuk, hanem találjuk beteges közgazdászati és társadalmi állapotainkban; találjuk azon
körülményekben, hogy hazánkban a legfontosabb közigazgatási hivatalok és tisztségek betöltése még mindeddig tudományos qualifikatióhoz kötve nincs; találjuk
végre némely, a közel múltban tévesen alkalmazott in.
tézkedésekben, melyek közé számítjuk mi az 1870. évi
december 23-án 28532. sz. a. kelt azon rendeletet, mely
a jogakadémiákon a magántanulást csaknem korlátlanul
megengedte, mely dolog feletti aggályainkat mi az 1871.
tavaszán Sárospatakon tartott közgyűlésünk jegyzőkönyvének 27-ik pontjában azonnal kifejeztük, — az intézmény azonban nem előbb, mint az 1874. március 8-án
kelt rendelettel szoríttatott meg ismét. Mindezeket éretten fontolóra vévén, Nagyméltóságod azon kérdésére,
hajlandók volnánk-e sárospataki jogakadémiánkat akar
megszüntetni, akár más, felekezetünk által fentartott jogakadémiával jog- és államtudományi karrá egybeolvasztani : a nélkül, hogy Nagyméltóságod jó intentióit kétségbe vonnók, kénytelenek vagyunk nem-mel felelni.
Hogy igy feleljünk, arra int már csak az 1874-iki példa
is. Az azon évi május 19-én 12917. sz. alatt kelt minisz-

teri szabályrendelet ugyanis a kir. jogakadémiákat s az
állam közvetlen rendelkezése alatt álló egyébb jogtanintézeteket, már akkor teljes jog- és államtudományi
karokká alakította át ; sárospataki jogakadémiánkat mi
is egészen e szabályrendelet értelmében rendeztük be ;
s annál nagyobb meglepetéssel értesülünk most, hogy
sem azok, sem a mienk nem tekintetnek még jog- és
államtudományi karoknak. Ily változó intézkedéseknek
mi, negyedfélszázados tanintézetünknek egyik ágát sem
tehetjük ki; hanem maradunk azon szilárd alapon, melyet annak számára a történelmi fejlődés, nemzetközi
szerződések, és országos alaptörvények biztosítottak.
Ezeknek őszinte s tiszteletteljes előterjesztése után,
mély tisztelettel maradtunk stb.
Kun
Bertalan,
superintendens.

A késmárki lyceum tápintézete.
E lapok utolsó számában jelentettem, hogy Stencel Hugó helybeli lyceumi másodfelügyelő — 50 évi
jubileuma alkalmával — a késmárki lyceum tápintézete
javára 500 frtnyi alapítványt t e t t ; most ismét azon kellemes helyzetben vagyok, hogy közzétehetem, miszerint a
nevezett tápintézet alaptőkéje egy 800 forintos új alapítványnyal gyarapodott és pedig ezúttal katholikus
részről. A kegyes alapító neve : Sólyomi József, kegyes
tanitórendi áldozár, volt debreceni gymnas. igazgató.
A keresztény nagylelkűségnek s vallásos türelmességnek
a mai időben ritka s meglepően egyszerű nyilvánulása ez.
A nagylelkűségnek s vallásos türelmességnek legékesebben szóló bizonyítványa a következő alapító
oklevél:
„Béke velünk! Alulírt a késmárki ágost. hitvallású evangelikus alumneum című apolda számára, —
melyben hit vallási külömbség nélkül, olcsó élelmezésben
részesülnek a tanuló ifjak, — megtakarított filléreiből
nyolcszáz forintot és nyolc aranyat letéteményez oly
kikötéssel, hogy 1., Nyolcszáz forint — mint tőke —
helyeztessék el valamely biztos pénzintézetben kamatozás végett. 2., Ezen tőke kamatait alulirt alapító élvezendi halálozásáig, mely után a tőke kamatostól az
alumneum birtokába jut. 3., A nyolc arany folyó
iskolai évben jutalomkép osztassék ki a tanári kar
szabad véleményezése mellett egy vagy két darabonként oly szorgalmas és különösen idegen ajkú növendékeknek, kik a magyar nyelvben legnagyobb előmenetelt
tanúsítanak. Alulirt azonban szívesen belé egyezik, hogy
— ha a lyceumi éremgyüjteményben 1848-iki arany
nem léteznék — egyik a két ily arany közül a gyűjteményben őriztessék ; mely esetben csak hét ily arany
osztassék ki jutalomkép a tanulók közt. 4., A nyolcszáz forintról szóló könyvecskét vagy igazolványt az
alumneum elöljárósága magánál őrizendi és csak a kamatokat küldi meg alulírt alapítónak — annak terhére —
halálozásáig, mely után a tőke kamatostól az alumneum

birtokába megy át. 5., Kossuth bankjegyeinek teljes
gyűjteményét alulirt szintén az evang. lyceumnak ajándékozza. Isten áldása kisérje a jó szándékot ! Kelt Podolinban — Szepesm. — 1880. évi szeptember 17-kén.
Sólyomi József, kegyes tanítórendi áldozár, volt gymnás. igazgató. 4
E nagylelkűséggel szemben csak azt óhajtjuk,
hogy isten áldása kisérje a kegyes alapítót és jó szándékát! A tápintézet alaptőkéjére nézve a következőket említhetem fel. 1760 óta a tápintézetnek külön és tetemes
alaptőkéje volt. Később — tán az 1811 -ik évi devalvátió
folytán, mikor az iskolai tőkék értéke tán az 5-öd részre
reducáltatott, — az alumneumi alap is kárba veszett. A
megmentett tőkék — a patronátusi gyűlés megegyezésével
— a tanárok fizetésére fordíttattak. Ismét később az
iskolai tőkék egy kissé megerősödtek ugyan, de az alumneumnak, egészen a mai napig, nem volt külön alapja.
A kiadás pedig — szükség esetében — az iskolai alapból fedeztetett.

Míg alulírott az „elismervényt 4 írta, azalatt Sólyomi úr szájából még e szavakat is hallotta : „Csak
azt sajnalom, hogy nincs legalább 10,000 forintom ;
mind oda adnám ö n ö k n e k / Mikor pedig az elismervényt
kezeihez vette, azt m o n d á : „így hát készen volnánk
— ajánlom magamat. 4
Le a kalappal e nagylelkűség előtt ! Nem is akarok semmi magyarázatot hozzácsatolni. Csak azt mondom : vannak tettek, melyek legédesebb jutalma azok
boldogító öntudata.
A derék és lelkes öreg urat az isten még sokáig éltesse, hogy tettének jutalmat még sokáig élvezhesse.
Zvarínyi
Sándor,

Némely család mai napig is fentartja ajánlási jogát. így például Pongrác Fédor ur (néhai Pongrác
Imre alapítványa értelmében) két ifjút ajánlhat a késmárki alumneumba; Platthy János úr (a Buchholz-alapitvány értelmében) e g y e t ; Platthy Gyula úr (a Buchholz alapítvány értelmében) e g y e t ; Kubinyi Kálmán úr
(az Ambrózy-alapitvány értelmében) e g y e t ; Detrich
Dániel úr (az Ambrózy-alapitvány értelmében) egyet ;
Palugyai Gusztáv úr (Palugyai-féle alap. értelmében)
kettőt ; Lehocky János ur (Lehocky Márton alapítványa
értelmében) kettőt. Az utóbbi két ur ajánlási joga
kétséges.

A vasárnap megszentelése.

Az alumneumi évi díj 16 forintot tesz. Kik joggal
ajánltatnak az alumneumi jótéteményesek sorába, azoknak 10 forint elengedtetik s így ők egy egész évre
csak 6 forintot fizetnek
A lelkészek és tanitók fiai, valamint továbbá a
seniorok és portansok csak 12 forintot fizetnek.
A Stencel- és Sólyomi-féle alapítványok tán lehetővé teszik, hogy még több szegény ifjú jut majd az
ingyenesek, illetőleg jótéteményesek sorába, mint eddig.
A Sólyomi-féle alapítvány történetére nézve még
a következőket kell elmondanom.
Sólyomi úr szeptember 18-kan Podolinból Késmárkra jött, s a legelső tanárt, kivel találkozott, arra
kérte, hogy őt a lyceum felügyelőjéhez vezesse. Két
tanár kíséretében a felügyelő úrhoz menvén, e szavakat
mondotta : „Egy kis pénzt hoztam az uraknak, elfogadják-e ?4 „El, és pedig hálás köszönettel 4 , volt a válasz.
Erre Sólyomi úr 16 darab 50 forintos bankjegyet
tett a felügyelő úr asztalára. Mikor a felügyelő úr az
intézet nevében köszönetet mondott, Sólyomi úr e szavakra f a k a d t : „Kérem, hoztam én még 8 darab aranyat is 4 (a fentebb kijelölt célra). A mint ezeket letette, azt mondá : „No és végül — itt van Kossuthbankóim teljes gyűjteménye, ezt is a lyceumnak ajándékozom. 4

gymn. tanár.

T Á R C A .
Külföldi, nemcsak egyházi, de politikai lapok is
foglalkoznak a vasárnap megszentelésének kérdésével.
Tárgyaltatik az birodalmi és szövetségi gyűléseken.
Tudjuk, hogy a német birodalmi gyűlés a birodalmi
kancellart megkereste, hogy a postai- és távirdai hivatalnokoknak vasár- és ünnepnapokon a megfelelő vasárnapi nyugalom, illetve a vasárnap megünnepléséhez
szükséges idő adassék meg. Brémában, e nagy és élénk
kereskedelmi városban, mely már hosszabb idő óta fáradozik e tárgyban, számos és tekintélyes kereskedők
egyesültek azon célból, hogy vasárnapokon üzleteiket
becsukják ; a mely indítvány élénk viszhangra talált.
Schiveicban, midőn e sorok irója néhány év előtt
ott időzött, folytak már a vasárnap megszentelését célzó
mozgalmak. Genf kantonában van is egy egylet, mely
a vasárnap megszentelésének előmozdítását tűzte ki
magának célul.
A berni szövetségi tanács, egy speciális eset alkalmából azt határoza, hogy az 1840-ik évi május 22-én
kibocsátott körrendelet tartandó szem előtt, melynek
értelmében sátoros ünnepeken, valamint 8 nappal azok
előtt, sem hétköz- sem vasárnapokon táncmulatságok
nem engedtetnek meg.
Hasonló mozgalom folyik
Schleswig-Holsteinban,
Olaszországban, Görögországban. Sőt Amerikáról
is olvasható, hogy a vasúti igazgatóságoknak a vasárnapi
nyugalmat mindinkább kiküszöbölő törekvése
ellen
oppositió támadt.
Örvendetes jelenség, hogy a vasárnap megszentelését célzó törekvések mindinkább gyökeret vernek hazánkban is és tekintélyes kereskedelmi cégek, amint ezt
e lap f. évi 28 dik számában olvassuk, szövetkeznek,
hogy a vasárnap megszentelését előmozdítsák.
Mondjuk, örvendetes jelenségek ezek, melyeknek
célja a népnek megtartani vagy visszaadni oly kincset,
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ezek lemondásra hangolják s a haladás, a szellemi emel*) T ö b b ízben kinyilatkoztattuk ugyan már, hogy az egyházi
folyóiratok egyes számairól részletes ismertetéseket nem közlünk s ha
ezúttal Celder , V a s á r n a p i j á r a nézve mégis kivételt teszünk, ezt csak
azért tesszük, mert ezen folyóirat, megjelenése óta még eddig lapunkban nem volt tüzetesebben ismertetve s mert annyira fontosnak tartjuk
Celder vállalatát, hogy annak a kedveért még bizonyos megállapodásainkon is készek vagyunk tágítani, ha ez által esetleg magának a vállalatnak használhatunk. Különben a jelen ismertetést már csak azért
is jónak láttuk kiadni, mivel abban szerző a prot. népnevelésre nézve
t ö b b egészséges és figyelemreméltó eszmét pendít meg.
Szerk.

k e d é s iránt érzéketlenné teszik ; mert elveszik tőle a végnélkül való t ö k é l e t e s e d é s e s z m é j é t : az

istent.

E két s z é l s ő s é g közt ingadozik és hányatik a mag y a r nép. É s akármelyik irány felé hajlik is : az az emberiségnek csak kárára, hátrányára van.
tehát nekünk,

Kötelességünk

m a g y a r prot. lelkészi karnak,
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könyvtárakat szervezni, s azokat egészséges, a nép szellemi fejlesztéséhez mért ismeretterjesztő s vallás erkölcsi
olvasmányokkal ellátni. Nagy és magasztos cél — mondják ; de csak kegyes óhajtásnak járja meg az efféle beszéd. Nem ugy van, mondom én ; csak nem kell mindjárt megijedni, és legyen az ilyen magvetésnél kellő
türelmünk, a kelés, növekedés, aratás bevárásához. Biz
ez igen lassú munka ; de a vetés után az aratás nem
marad el, ez olyan bizonyos, mint hogy Isten van. Nem
kell kicsinyelni, ha 5—6 darabbal kezdődik is az az
iskolai- és népkönyvtár. Megszaporodik az az idők folyamán. Öt-hat darab könyvet pedig a lelkész és tanitó
is összerakhatnak — magnak.
Igaz, hogy ez nálunk protestánsoknál lassan m e g y ;
mert nincs se Szent István-, se Szent László-társulatunk, melyek ingyen könyvvel ellátnának ; de áldásosabban, mint a m o t t ; mert magának a népnek közreműködésével, figyelmének, garasának igénybevételével, ami,
ha nehéznek s károsnak látszik is első tekintetre, de
érdeket kelt s a közrehatást kihívja, ami lélektanilag vizsgálva kiszámíthatatlan haszon, előny és nyereség. Nincs
is ilyen kezdetleges könyvtárba való olvasmányunk a
Dolinái kiadványán kivül, a mi pusztán ismeretterjesztő.
Azaz, csak nem volt — mondom én a „Vasárnapra®
mutatva. De ne legyünk hálátlanok. Volt is. A „Keresztyén Család 4 , meg a hatvanas években a „Lelki
Kincstár®. De ezek meggyökerezni nem birtak. Az okokat ne fürkészszük. Talán a nagy terjedelem, talán a
drágaság. E g y szóval biztosan nem tudhatjuk.
De itt van a „Vasárnap®. Ez habár kissé még
most is terjedelmes, de elég olcsó és a mi fő : rövid,
érdekkeltő s épitő cikkecskéket tartalmaz. Ott vannak
például az 1 ső számban a „Boldog család,® „Az úr
oltalmazzon, vagy isten veled®, »Hogy szokott le Wilson
Máty ás a részegeskedésről® és „Isten áldása van a becsületes munkán® s a „Párbeszéd : Hitetlen, hivő és
vakhivő közt;® mind oly tárgyak s oly röviden, oly
szabatos tömörséggel irva, hogy azt kell rólok mondanunk : ezek igazán mutatvány-számba való dolgozatok.
A 2-dik szám tartalma talán még vonzóbb, még
változatosabb. Mindjárt az első cikkben : „a Vasárnap
címképének® magyarázatában oly szépen irja le e kis
lap, a „Vasárnap® célját, ismert nevii és széles olvasottságú, gazdag ismeretekkel rendelkező s ritka termékenységü irónk, Könyves Tóth Kálmán, hogy én nem képzelhetek embert, ki a magyar népet, nemzetét és hazáját őszintén szereti s a címképet nézi és magyarázatai
olvassa, hogy fel ne melegednék s ne óhajtaná a címkép megvalósulását. E 2-ik sz. különben egytől egyig
kellemes, tanulságos cikkeket tartalmaz. Ilyenek : a „Szent
vallás®, Láng Adolítól, ,Elszórt csontok, megszáradt
tetemek®, Celdertől, „Párbeszéd® Könyves Tóth Kálmán, „Salamon, a biblia-árus a nazarénusok közt®, Zsigmond Sándortól, „Az úrnak keze®, Molnár Zsigmond,
, A z elpusztult család®, szintén Zsigmond Sándortól. Az
apróságok közt különösen „az angol trónörökös és

Andrássy volt külügyminiszter® párbeszéde a vasárnapi
nap rendeltetéséről érdemel kiváló figyelmet.
Valahogy azt ne gondolja az olvasó, mintha e
cikkek afféle kenetes, ájtatoskodó vagy száraz erkölcsi
szabályok recitálgatásából állanának. Epen nem. Hanem
a címkép magyarázata például jelzi, hogy minden községben a világosság után kell törekedni; ezt a templomban és az iskolában keresni; amott merítení isten igéjéből, itt az iskola épületében elhelyezett népkönyvtárból. Celder cikke már a szabadságszeretetet s a
szabadság ellenségeit tünteti fel s rámutat a sorok közt
„a nagy száműzött p r ó f é t á r a ' , Kossuthra s az elszórt
csontokat, a megszáradt tetemeket mutatja fel családi,
egyházi és nemzeti életünkben.
Zsigmond Sándor a biblia-árus és a nazarénusok
beszélgetésében a nazarénusok kétkulacsosságát, igaztalan eljárásukat az egyházi adófizetés megtagadásában
tünteti fel akkor, midőn a nazarénus próféta a bibliaárusnak csak azon feltétel alatt ad egy éjszakára szállást, ha hogy — „ e szívességért húsz krajcár fizetődik. *
Tapintatosan van bevonva e cikkbe az egyházi adófizetés indokolása. Molnár Zsigmond pedig a kéjelgésbe
merült ember szomorú sorsát irja le lélektani alapokon,
szépen. Engedelmet kérek hosszadalmasságomért, de
meg nem állhatom, hogy egy szintén tanulságos példát, a Zsigmond cikkét még fel ne említsem, melyben
az iratik le, hogy a munka, szorgalom, rendtartás, előviszi a család boldogulását és boldogságát örökölt vagyon nélkül is ; a munkátlanság, rendetlenség mellett
pedig a kész vagyon is elpusztul sat. Rajzolva van a
tétlenséget követő kicsapongás, erkölcstelenség s az
ennek nyomában járó elaljasodás. De elég is ennyi
izleltetőül.
Azonban a jeles tulajdonok mellett én kifogásolhatót is találok a „Vasárnapban®, bár keveset ; ugyanis
túlságos sok van a lapban a nazarénusokról. A második
számban például két cikk : a K. Tóth Kálmáné és a
Zsigmond Sándoré. Elegendő lett volna az egyik.
Mert hála Istennek, ez a szekta nem mindenütt van
még hazánkban elterjedve; sőt a szabolcsi és gömöri
ember alig tudja, hogy kik, vagy mik azok a nazarénusok. A ki tehát előtte azok ellen h a r c o l : árnyék ellen
hadakozik. Aztán meg nem jó az ördögöt falra festeni.
Ennyit a tartalomról. A mi a külsőt illeti, én elegendőnek tartanék egy-egy számban egy félívet és a borítékot. Mert akármilyen szép, hasznos és tanulságos
dolgok legyenek is e füzetkében, a mi betűzve olvasgató
népünknek nyolc levél olvasnivaló egyszerre sok. En
legalább így ismerem a nép elfoglaltságát és fejletlenségét. A Csécsi „Téli Újság®-ának terjedelme épen elegendő volt. Szerintem ennyi elegendő a „Vasárnapból® is. Se több, se kevesebb, Egyébiránt így is jó lélekkel ajánlom a „Vasárnapot® minden protestáns lelkésztárs szives figyelmébe.
G'ór'óinbei Péter.

B E L F Ö L D .
Testvéri szó a tiszántúli egyházkerület kormányzó testületéhez.
„Ne
kik

fogd meg

a jótéteményt

szűkölködnek,

mikor

a te

azoktól, a
kezednek

hatalmában vagyon annak megcselekedése.»
(Péld. III. 27.)

Ama „paizsos férfiú,* a szegénység, egyre ijesztőbb alakban kezd bezörgetni egyházi életünk háztartásába ; gyakran sóhajtozunk, panaszkodunk, s nap-nap
után sötétebb aggodalommal kell tekintenünk a jövendőbe. Az előhaladó kor minden tekintetben ujabb terheket rak vállainkra, ujabb és ujabb áldozatokat követel tőlünk, és e terhek és áldozatok nyomása alatt roskadozva oly helyzetbe jutott már számos kisebb és
vagyontalanabb gyülekezetünk, melyben, ha sürgősen
nem jön a megmentés műtéte, csak Istennél lehet a
segedelem.
Különösen néhány év óta, mióta a csekély termés és föld árja oly gyakran sújtotta hazánk határait,
több egyház annyira elpusztult és eladósodott, hogy
egyházi épületeit fentartani , belhivatalnokait fizetni
képtelen s e mellett nem ritka hely, hol pusztán az
adóteher százakra s ezerekre rúg, s nemsokára, fájdalom, itt és ott az egyházi birtokok elárvereltetése fog
bekövetkezni.
Hát népnevelésünk ? A törvény sürget, a kor követel. U j iskolaházakat, felszerelt, berendezett tantermeket kívánnak tőlünk. A tanfelügyelőség egymásután
zárja be iskoláinkat. Felekezeti iskoláinkat megtartani
nem vagyunk képesek.
Mindezen s itt még elő nem számlált több anyagi
bajainkat nemcsak én érzem s emlegetem. Ismeri és
emlegeti azt az összes hazai protestáns egyház. A konvent maga célba vette az országos domestica létesítését ; azonban míg ez megalakul és kiterjesztheti a maga
áldásait: addig nem egy egyházunk fog végképen elpusztulni.
Elgondolva ezeket, s elevenen érezve a fenyegető bajt, a felsőszabolcsi egyházmegye az 1880-ik év
juniusában tartott gyűlésében, indítvány folytán elhatározta azt kérelmezni az egyházkerülettől, hogy azon
közel 8000 forintot, melyet az államsegélyből évenként
iskolai építési célra visszatart, engedje meg, eredeti
célja szerint, a szegény és építkező egyházak íelsegélésére forditani, s ezen határozatát a testvér-egyházmegyékkel pártolás végett közöltetni rendelte.
Tudom, mert tanuja voltam, hogy midőn ezen
indítvány már egyszer a superintendentialis gyűlésen
felvettetett, visszatetszést szült, hihetőleg talán azért,
mivel a superintendentialis intézkedés elleni indokolatlan izgatást véltek alatta rejleni némelyek; azonban az
előbbi indítványozó mentségére föl kell említenem, hogy
ettől épen oly távol volt ő, mint a mostani indítvá-

nyozó, a f.-szabolcsi egyházmegye. Ugyanazon szomorú
tapasztalatok lebegtek ő előtte, ugyanazon kérlelhetetlen anyagi mizériák vezérelték őt, mint a f.-szabolcsi
egyházmegyét.
Nem vonjuk mi kétségbe azt, hogy nem lett
volna joga az egyházkerületnek úgy határozni, hogy
az államsegélynek egyharmada a főiskola építésére fordíttassák ; azt is tudjuk, hogy a szükségesség hozatta
vele ezt a határozatot, hiszen szükségből Dávid is megette a szent kenyereket. (Máté XII. 3. 4.)
Tudjuk, hogy az iskola építésére kivetett két
krajcáros összegek rendesen be nem folytak mind e mai
napiglan, az építkezési költségeket pedig fedezni kellett,
a pontosan nem fizető egyházakon pedig kiméletesség
bői nem hajtattak be a kivetett összegek; de hát épen
ez a kiméletesség oka annak, hogy azon egyházakért,
melyek fizethetnének, végnyomorra jutnak a szegény,
kisebb gyülekezetek.
Es épen ez az, melyből hiányzik az igazság és
méltányosság. A tehetősebb gyülekezetek könnyen megbírnak évenként 10—20 forintnyi áldozatot; ugyanazért, mivel ez a megadóztatás egyházkerületi végzés
által lett megállapítva, semmi sem áll útjában annak,
hogy az egyházkerület e végzésének törvény által is
tekintélyt és hatályt szerezzen, annyival is inkább, mivel ily nemű intézkedése a szegényebb gyülekezetek
élethalál-vivódásait fogja megszüntetni.
Ne vegye azért senki különcködésnek , vagy
más aprószeres érdekekből kifolyónak a f.-szabolcsi
egyházmegye indítványát. Hanem gondolkozzék komolyan felette, vegye fontolóra azon indokokat, melyek a
f.-szabolcsi egyházmegyét ezen indítvány elfogadása
alkalmával vezérelték. Es ha valaki az elpalástol hatatlan bajoknak jobb gyógyszerét képes felfedezni: én
magam részéről kész örömmel el fogok állani amaz indítvány pártolásától s csatlakozni fogok szivesen ahoz,
a mi jobb De mindenesetre sürgős legyen az intézkedés, mert bizony mondom, hogy több egyházunk bajainak orvoslásával évekig várni nem lehet.
Én nem tartok szánalomra méltóbb felfogást annál, mint midőn némelyek bizonyos indítványok megtételénél untalan oly indokokat keresnek, melyek az
indítványozónak esze ágában sem voltak, s kicsinyes
gyanusítgatások által akarják megbuktatni az életrevaló
törekvéseket. Felkérem annak okáért mindazon nagyérdemű s nagytudományu férfiakat, kik ezen indítvány
megbirálására annak idején hivatva lesznek: méltóztassanak a netalán eképen gondolkodókat téves felfogásuktól elterelni. Felkérem a testvér-egyházmegyéket, különösen azokat, melyeket az isteni gondviselés megkímélt
hasonló anyagi nyomoruságoktól: tegyék komoly tanácskozásuk tárgyává a többször érintett indítványt. A keresztyén testvéri szeretetből kifolyólag gondoljanak melegen a megdöbbentő nyomorral küzdő szegény testvéreikre, meggondolván, hogy »kölcsön ad az az Urnák,

egyházunk vezérférfiai megfontolásra méltónak tartják
ki kegyelmesen ad a szegénynek és az o jótéteményét
ez
ügyet, melynek érdekében szót emeltem, s habar
megfizeti neki. (Péld. XIX. 17.)
nem
cselekszik is azt, mit Zakeus (Luk. 19. 8. 9.), de
Mindnyájunknak közös kincsünk a főiskola s minmindenesetre megfogadjak Pál apostol amaz utasítását :
dent el kell követnünk, hogy az, mint a protestáns
„szeretetből egymásnak szolgáljatok.® (Gal. V. 13.)
tudományosság egyik főfészke, a lehető legnagyobb virágzásra emelkedjék ; azonban az is komoly megfontolást
Lukács Ödön,
igénylő dolog, hogy a főiskolát tápláló gyülekezetek
f-szabolcsi esperes;
el ne veszszenek. Az egyes gyülekezetek erejéből szívja
az az erőt, azoknak erőteljes támogatásával állhat az
Az á. h. ev. bányakerületi gyűlés egy
biztosan a megpróbáltatások viharaiban is. Valóban a
határozata.
gyülekezetek és iskola egymás támogatására vannak
Az á. h. ev. bányakerületi közgyűlés f. évi oktober
szorulva. Egyiket a másik rovására fölkarolni, egyiktől
a szükséges tápanyagot a másik érdekében megvonni ' 12-én szabályszerűen megejtett szavazattöbbség folytán
egy oly határozatot hozott, mely, habár ellene az „utatévesztett dolog ; egyiknek elcsenyevészedése a másiksítások szerint® felebbezés nincs s így a benne tárgyalt
nak is romlását idézi elő.
De hiszen nem is arról van itt szó. Hanem igen- ügy az érdekelt felekre nézve, legalább ezúton, teljesen
befejezettnek látszik, — jogi fontosságánál fogva megis arról, hogy mindkettőnek érdeke egyenlő mértékben
érdemli, hogy róla ezen lap hasábjain némieket szólfelkaroltassék. A felsőszabolcsi egyházmegye indítványa
nem akarja a főiskolától megvonni a szükségeseket az junk s felkérjük a hivatottabbakat, szíveskedjenek erre
vonatkozó nézeteiket ugyanitt közzétenni, hogy belőlök az
államsegély másik harmadanak is kiosztása által, mert
hiszen ott van az egyházkerület előtt az út, hogy a ki- érintett határozattal szemben vagy megnyugvást, vagy
vetett két krajcáros összegeket behajtassa, mely, mint ujabb erőt meríthessünk.
tudom, már el is van határozva, csak foganatosítva nincs.
Ezen intézkedés által mindkét érdek teljesen kielégítve
lenne, s különösen meg lennének mentve ama gyülekezetek, melyek a végromlás örvényének szélére jutottak már.
E n meg vagyok győződve a felől, hogy a mint
én, úgy mások is a közügy érdeke által indíttatnak ebben a kérdésben, s mindenek lényeges tekintetnek tartjak itt egyházi létünk életkérdését. Igaz, hogy e szegény
gyülekezetek egyen-egyen nem vetnek annyi súlyt a latba,
mint a gazdag gyülekezetek ; de azt hiszem, hogy statisztice lehetne igazolni, hogy lélekszám szerint e kis
gyülekezetek is megtették s teszik azt, mit a nagy és
tehetős gyülekezetek. Ennyiben, ha mellőzzük is a magasabb, hogy úgy szóljak, eszményibb nézeteket, pusztán
anyagi szempontból is életkérdés e kis gyülekezetek
megtartása, vagy legalább a megtartásuk felőli gondoskodás.
Azon felekezeteknek, melyekkel nekünk versenyeznünk kell, épen az biztosítja előnyüket felettünk, hogy ők
mindenütt, ahol csak lehet, megvetik lábaikat, gyengélkedő testvéreikről melegen gondoskodnak, azokat anyagi
és szellemi támogatásban részesíteni el nem mulasztják. Az
igaz, hogy helyzetük is sokkal könnyebb, mint a mienk,
mert vannak bő forrásaik. 10—15 ezer Irtot utalványozni
nekiek annyi, mint nekünk 10—15 frtot. H á t h a ezt ők
szerencsésebb anyagi helyzetüknél fogva megtehetik : azt
hiszem, hogy nekünk meg elodázhatatlan kötelességünk,
nem zárni el ama forrásokat, melyek épen szegény gyülekezeteink fölsegélésére csörgedeznek.
Végre is egyházmegyém megtette a kezdeményezést, én pedig felemeltem igénytelen szavamat. Érzem,
ho gy igazság vezérelte tollamat, s a legnemesebb szándék sugallta cikkemet. Meg vagyok győződve, hogy

A maskovai papválasztásról van szó, melyről,
minthogy már befejezettnek tekinthető, csupán mint
elvi kérdésről s veszélyes praecedenst képezhető eljárásról akarunk egyetmást mondani.
Az ügy rövid vázlata ím ez : a maskovai ev. lelkész megőrült; őrültségében méreg, borotva, kutbaugrás
és felakasztás által ki akarta magát végezni, mely szándékában azonban gondos őreinek figyelme mindig szerencsésen meggátolta. Budapestre szállították a Rókusba,
majd pár heti megfigyelés után a lipótmezei őrültek házába. A nógrádi alesperes, ki az Ipolyon inneni részt
önállólag administrálja, Maskovára rendeli az esperességi káplánt s így az egyház ellátásáról adott körülményekhez képest, elegendőleg gondoskodik. Azonban a
főesperes visszaköveteli káplánját, a moskovai egyházat
azon helyzetnek téve ki, hogy hosszabb ideig lelkész
nélkül maradjon, — egyúttal pedig tanácsot kér a kerület főpásztorától, mit csináljanak Moskovával ? Superintendens ur, miként azt évi jelentésében is hangsúlyozta, bár hivatalos, de inkább csak bizalmas természetű, mint közönség elé szánt levelében azt válaszolja,
hogy az egyházat hosszabb ideig lelkész nélkül hagyni
nem lévén tanácsos, mellőzve az esperességi gyűlés öszszehivását is, rendes lelkészt választassanak ; ha a megválasztandó azonban Scholc András nőtlen fiatal embervolna, csupán administratorul alkalmaztassék. Hiábavaló
volt nekünk, szomszéd lelkészeknek, minden kérelmünk,
rábeszélésünk alesperesünknél, hogy ne rendes lelkészt,
csak administratort választasson : ő példátlan erélylyel
maradt meg szándékánál s a lelkibeteg Bansell őrültségének 6-dik hónapjában Scholc Andrást maskovai rendes lelkészül választatta meg s igtatta be.
A nógrádmegyei árvaszék Bansell Kálmánnak
védő ügyvédet rendelt, atyjának pedig végzésileg meg88*

hagyta, hogy a fia helyére történt választás ellen az
esperességi gyűlés előtt tiltakozzék. Sokan hozzájárultunk ezen tiltakozáshoz s miután az ügy behatóan megvitattatott volna, az esperesség következő végzést hozta :
„Az esperességi közgyűlés által a maskovai papválasztás, mint időelőtti, helytelenittetik; Scholc Endre az
egyházban paphelyettesi minőségben meghagyatik s
neki az utódlási jog is biztosíttatik, mihelyt az esperességi consistorium Bansell Kálmánra nézve, az esetben,
ha orvosilag végleg gyógyíthatlannak lesz kijelentve,
a nyugdíjaztatás elvét kimondja; egyelőre azonban a
paphelyettes urat a jövedelem 5°/0-a illetendi.®
A nógrádi esperességnek ezen határozata épen
oly törvényszerű Bansellel, mint méltányos Scholc Andrással szemközt, mert implicite kimondja s illetve megerősíti egyrészről azon elvet, hogy egy törvényesen megválasztott rendes egyházi tisztviselőt, papot, inspektort
és tanítót, felfüggeszthet ugyan bizonyos esetekben az
esperes vagy superintendens ; de azt, váljon
alkalmatlan vagy méltatlan-e hivatalának további viselésére, csupán az egyházmegye esküdt birósága, a consistorium mondhatja ki itéletileg; másrészről pedig az önhibáján kivűl
s nagyobbrészt az esperes túlkapása miatt ily bonyodalomba sodort administratornak azon kedvezményt nyújtja,
hogy a maskovai lelkészi hely törvény- vagy természetszerű megürülte után már rendesen megválasztottnak
fog tekintetni; magától értetődvén, hogy Bansell felgyógyulása esetén annak helyét visszaengedni köteles.
Igen, de Scholc és pártfogói azt akarták, hogy
a választás törvényes legyen s az igazi lelkész joga egyszerűen szegre akasztassék. Fölebbeztek tehát s a maskovai egyház által is ily értelmű kérvényt intéztettek
a kerületi gyűléshez.
A bányakerületi gyűlés, bár az ő tavaly hozott és
törvényerőre emelt papválasztási utasításaiban ez áll:
„megürül a papi hivatal a lelkész leköszönése, elhalálozása s bírói elítélése folytán®, — a nógrádi esperesség
határozatát szavazattöbséggel megsemmisítette ; Bansell
Kálmánt törvényes védelem s tanúkihallgatás nélkül, egy
egyszerű kérelem folytán hivatalától elmozdította; ellátása s orvosoltatási költségére az ő, illetve természetes
gyámja, atyja meghallgatása nélkül, tehát egyoldalulag,
az új lelkész által fizetendő 200 s a kerület által kieszközlendő 100 frtot rendelt, — holott a nógrádi esperesség szabályzatai szerint gyakran még munkaképes,
bár koros lelkészek ]/s fizetéssel léphetnek nyugalomba
s azt néha évtizeden felül jó egészségben élvezik ;
Scholc Andrásnak, Bansell Kálmán elmehaborodottsága
6-ik hónapjában történt megválasztatását, törvényesnek,
rendesnek mondta ki. S mindezt miért ? Az indokolás
részint elhallgatott, részint nyíltan elmondott volt.
„A választás szabályszerűen történt, az esperes eljárását meg nem történtté tenni nem lehet, — f^it accompli — védjük meg tehát az esperes és superintendens tekintélyét.® Ez volt a kéz alatt munkáló indok.
De én azt tartom, ha a mi protestáns elöljáróink nem

önmagukban birják az erőt, ha ők nem azok, miknek
lenniök kell, törvényeink, önalkotta szabályaink legszigorúbb védői és követői: semmiféle többségi szavazat
meg nem szerzi nekik hivataluk nimbusát, sőt az efféle
szavazás mindig a tartozó tiszteletnek rovására történik.
Kik ugyanis mellettök szavaztak, azok mintegy lekötelezték
őket, kik pedig ellenök szavaztak, azok csak legyőzettek,
de meg nem győzettek, mely körülmény a tiszteletet
kevéssé szokta gyarapítani. Már pedig ez esetben nem
a választás jogosultsága felett volt a szavazás, hanem
a felett: helyeslendő-e az esperes eljárása vagy nem ? —
s csalatkozhatlanság lett neki megszavazva ész-, polgári-,
egyházi jog és saját kerületi utasításaink ellenére.
„Igen, - - mondták mások, — de ezen eset kivételes,
minőről nem intézkedtek egyházi törvényeink.® Minden
eljárás, mely a világos, irott törvény ellenére történik,
kivételes; de én úgy vagyok meggyőződve, hogy akár
a testi akár a szellemi szolgálatképtelenség, fájdalom,
egyáltalán nem kivételes az emberi élet gyászos eseményei között; csakhogy elbiráltatásuk rendes bíróság
hatáskörébe tartozik. Az őrültség nem is szellemi halál,
mint némelyek állították ; mert halál csak egy lehet,
melyből t. i. nincsen feltámadás ez életre : a fizikai
halai. Keresztény fogalmaink s morálunk szerint még
erkölcsi halál sincsen, mert van újjászületés. Különben
pedig bár a viszonyok és emberek különbözősége szerint minden eseményben van valami a többitől eltérő
körülmény, mégsem volna sem tanácsos sem igazságos,
ha a birói Ítéleteknek a „kivételesség®, mint ilyen, indokául szolgálhatna.
„Bansell Kálmán őrültségében öngyilkossági kísérleteket tett, vérrel fertőztetett kézből pedig váljon ki
fogadná el az úrvacsoráját ?® — í g y argumentált egyházunknak egy nagyja. Sok méltatlanabb kéz. szolgál az
úr oltára körül annál, mely öntudatlan állapotban saját
élete ellen emelt fegyvert; mert az őrültségnek öngyilkos rohamait a legpuritánabb morál sem tudja bűnnek
bélyegezni.
„Salus rei publicae suprema lex®— ez volt a leghangzatosabb védők, melynek alapján Scholc András megválasztását s Bansell Kálmán kikeblezését a bányakerületi közgyűlés kimondta. Bíróság ily indokból nem
ítélhet, így csakis egy közigazgatási testület Ítélhet.
Nem tudom, melyik római diktátor gondolta ki azt a
tetszős szofismát, de annyi bizonyos, hogy az a becsületes uralkodót is képes eltántorítani, a zsarnok kezében pedig népek ostorává lesz. Nero és Caligula kegyetlenkedéseit, a spanyol inqusitiót, Husz János máglyáját,
a Bertalan-éjet, Karaffa és Haynau vértanukészitő Ítéleteit, December 2-át épen ugy lehet vele fehérre mosni,
mint azt az egészen igénytelen dolgot, hogy az őrült
maskovai pap helyébe őrültségének 6-ik hónapjában,
minden Ítélethozatal nélkül rendes lelkészt választanak
s választani fognak egy másik helyébe, ha egy baleset
szeme világától vagy beszédképességétől fosztotta meg,
mert . . . salus rei publicae suprema lex. „Fiat justitia,

pereat mundus*, ez is közmondás, mint amaz; de a kettő
között az a lényeges külömbség, h o g y ama mellett
tönkre tehető a >respublica\ eme mellett pedig fenall
s mindig boldogabb lesz a „mundus* ; amaz áldásként
hangzik, de átkot rejt méhében, ez vészesen hangzik,
de az örök igazság él benne.
Magyar köz- és egyházi életünkben a gyakorlat, az
usus, e g y e s Ítéletek és praecedensek mindig nagy szerepet játszottak s az ujabb eljárásokra döntő befolyással
bírtak. II. József császárnak e g y e s egyhazak kérelmeire
adott leiratai szabalyozó törvényül tekintettek mindenkor hasonló vitás kérdések elintézésénél; e g y e s esetekre
hozott megyei határozatok más hasonló esetekre minden nehézség nélkül alkalmazva lettek ; a birói döntvények m e g g y ő z ő és irányadó súlyát e g y törvénytudó sem
fogja kétségbevonni. Ilyen döntvény, ilyen praecedens
vagy ily usus alapját akarja-e megalkotni a bányakerületnek ezen határozata? talal-e benne az összes magyar prot. papsag, tanári és tanítói kar garantiat arra
nézve, hogy az ő hivatalos létét, csaladjai, kenyerét bizzositó chartát, az úgynevezett „hivanyt,* a szolgálat,
elfogadó egyházi tisztviselő és szolgálatadó közönség
között kétoldalulag élethosszra vagy törvényes felbontásig kötött szerződést e g y ellenséges indulatú v a g y épen
tudatlan előljáró, a hozott praecedensre és kerületi határozatra támaszkodva, mint e g y haszontalan papirost
össze nem tépi ?
Ki ez eljárást helyén valónak találja, nagy hálara
kötelez, ha jogböícsészetének előttem ismeretlen mélységét feltárja s altala velem együtt sokakat megnyugtat ; ha azonban eltekintve minden esetleges s személyes érdektől, a kerület ezen határozatát nem ismeri el
jogos ítéletnek, — miután ellene szabályszerű felebbezés már nincs, — apelláljunk az összes prot. egyh. legfőbb s igazságos ítéletére, h o g y az legyen palládiumunk
a jövőben lehető visszaélések és jogtiprasok ellen.
Hol les

Dániel,

dobrocsi ev. lelkész.

R É G I S É G E K .
Tételek azok számára, a kik a Krisztus
evangyéliomát
prédikálják
és a kik az
ajtosiolok
oszlása ünnepét
követií vasárnapon
Váradon
vitatkozni fognak
154-L.
1) Egyedül a Krisztusban vetett hit szerez
megigazulást az atya é s a szeretet az emberek előtt, vagyis
kettős a mi megigazulásunk utja: hit altal az isten
előtt, a szeretet cselekedetei altal az emberek előtt.
2) Krisztusnak papsaga örök és állandó. A szentek
papsága nem terjed ki a más életre ; ennélfogva Krisztus a mi egyedüli papunk az atyánál az egész egyházért, vagyis kibékéltetőnk, kiengesztelünk, közbenjárónk.
E g y sem a meghalt szentek közül.

3) Ugyanazon Krisztusnak az örök papnak egyetlen áldozata elegendő minden elkövetett és elkövetendő
bűnnek eltörlésére, mint Lyra mondja, kivel szent Tamas
egyetért, 3-ilc rész 3-ik Kérd. 4-ik cikkében. Nemcsak
azért jött a Krisztus, hogy eltörölje azon bűnt, a mely
a nemzés utján átszármazott az ős szülőkről az utódokra,
hanem hogy eltörölje azon bűnöket is, melyek azóta
hozzájárultak.
4) A mit pedig Pal mond : „Kipótlom a mi hiányzik Krisztus szenvedéseiből az én testemben*,*) ezen
helyet a szentírás hasonló helyeiből kell megérteni,
mint ez : Egyetlen e g y aldozatjával tökéletesekké tette
mindörökké* (Zsid. 10—14.) és „Vájjon Pál feszíttetett-e
ineg ti érettetek?* (1. Kor. 1. 13.)
5) Üdvünket vagyis bűneink megbocsátását, személyünk elfogadásai, a szent léleknek és az örök életnek ajándékát a szentírás semmi máshoz nem köti, egyedül a Krisztusban vetett hithez és két symbolumhoz és
jelhez, a keresztséghez és az úrvacsorajához.
6) Ezen szó : egyház, tulajdonképeni és nem tulajdonképeni értelemben vétetik. A tulajdonképeni értelemben vett egyház a Krisztusban ujjá született és hivő
és a Krisztus evangyéliomat valló mindazon keresztyéneknek közössége, a kik helyesen élnek a sacramentumokkal, melyeket Krisztus rendelt, és ez (t. i. az egyház) egyetemes és részszerű.
7) A nem tulajdonképeni értelemben vett e g y h á z
pedig minden jóknak és rosszaknak közössége, akik
külsőleg társaságot alkotva szeretik az isten igéjét és
helyesen élnek a szentségekkel. Innen van, h o g y a
képmutatók is, kik ámbár a Krisztusban újra nem születtek, de külsőleg szembetűnő vétkekkel nincsenek
megfertőztetve, sem pedig kiközösítve, bennfoglaltatnak
(beleértetnek), a kik azonban üldözik a Krisztus evangyéliomat m é g képmutatólag sem tagjai az egyháznak,
annal inkább távol legyen, h o g y egyház volnanak.
8) A z igazi egyház ugyan is nem csak pásztorának szavara hallgatni, aszerint: „Az én juhaim az én
szavamat halljak,* de tanúskodni is az egész szentírásról
köteleztetik, mint megírva vagyon : „Es tanúim lesztek.*
A kik tehát nem hallgatnak a Krisztus szavára, sőt őt
üldözik és a magok hagyomanyával az ő tanat megrontják, sem egyházat nem alkotnak, sem pedig az Írásnak nem tanúi.
9) PI°gy pedig az mondatik : Nem hinnék az evangyéliomnak, ha az egyháznak tekintélye nem birna reá
ezt az igazi és tiszta egyházról (annak tanúbizonyságáról) kell érteni. Mert hiszen Augusztinus idejében nem
ilyen volt az. egyház képe, mely később elrútíttatott az
emberi hagyományokkal, melyek az érdemek tiszteletére
és a szükség szerint állapíttattak meg.
10) Mert bár szüksége is lehet az egyháznak az emberi hagyományra az egyházi hivatal megőrzése szempontjából, vagyis, h o g y mindenek ékesen és jó renddel
*) 2. Kor. 4. 10. és Gal. 6. 17-re céloz, v. ö. Rom. 8. 36.

történjenek az egyházban, de nem az isten tiszteletére,
de az érdemek (jótétemények) és a szükség szerint felallítottakkal (intézvényekkel)
isten nem tiszteltetik:
„Híjába tisztelnek pedig, ha oly tudományokat tanítanak, melyek embereknek parancsolatai* (Máté 15—9.)
11) Az igazi egyháznak tekintélye azonban, melyet
m e g kell külömböztetni a külsőleg vétőket csak is
testi erővel zabolázó hatalomtol, nagy, és a rendi vagy
is papi hivatali, és a joghatósági hatalomban, melynél
fogva kizárható (valaki) az isten igéjének hivatalából (a
papi hivatalból) áll, és nem abban, h o g y erőhatalommal
zárja ki a nyilvános bűnösöket és ismét rögtön visszafogadja a bűnbánókat.
12) A kik tehát azt tanítják, h o g y midőn Péternek a kulcshatalom adatott az ő személyében, nem az
egész egyháznak adatott ezen hatalom, hanem hogy
az az egymásra rendszerint következő főpapokon és
azoknak tekintélyére, mely kiterjed az élőkre és a holtakra, adatott és pedig az igazi papság használata nélkül — azok nagyon csalatkoznak.
13) Mindaz, a mire szükségünk van, hogy üdvözülhessünk és jó erkölcsüek lehessünk, mind az világosán, határozottan és teljesen benne van a szentírásban. Tehát azon
sok emberi hagyományra, mely mint némelyek mondják az üdvre nézve szükséges, — nincs szükségünk.
14) A ^bűnbánat három részből áll: a szív töredelméből, a hitből és a jó cselekedetekből. A töredelem
nem áll önmagának képmutató megalázásában, hanem
abban, h o g y valóban, lélekből, a bűnnek és az isten
haragjának tudataból megrendíttettünk és rettegjük az
Isten haragjat a bűn ellen, és ezen töredelem annyira
meg nem könnyíti és meg nem nyugtatja a lelkiismeretet, h o g y azt valóban a kétségbeesésbe hajtaná, ha
ineg nem mentetnék a Krisztus szenvedésének érdemébe
vetett hit által. Ezen hit azután nyilatkozik kötelességszerű jótéteményekben és nyilvánvaló engedelmességben ;
miért is a pápisták ügy osztályozzák a bűnbánatot :
Júdás bűnbánata ez, nem Péteré.
(Vége következik.)

K Ü L F Ö L D I E G Y H Á Z ÉS I S K O L A .

rovatot is tart, mely a testi-, vagy lelki bajban sínlődő
társakért való imádkozásra hívja föl az egyesület tagjait,
s egyszersmind azzal is be szokott a közönségnek számolni, hogy kikre nézve volt foganatos a megejtett közimádkozás. A f. é. szeptemberi számnak ez a famózus
rovata nyolc külön „tárgyat* ajánl a hivők kegyes
imáiba. E „tárgyak* közül kiemeljük a következőket:
5. „Imádkozzatok e g y fiatal egyénekből álló egyesületért, melynek három tagja megtévedt s a világ zsákmányául esett. Imádkozzatok, hogy az Úr térítse vissza
és tartsa meg oltalmában ezeket. 6. Imádkozzatok e g y
angol ifjúért, ki a lyoni egyesület tagja, hogy az Isten
segítse őt a mi nyelvünk nehézségeinek legyőzésében,
és t e g y e rá nézve lehetővé, h o g y e g y testületet, mely
öt ifjúsági egyesületből áll, igazgathasson.*
— Egy Rhone vidéki ultramontán
hetilap) (okt. 16.)
a következő szomorú híreket regisztrálja : „Az üldözés
áldozatai. 85 olyan férfi-szerzet van (Franciaországban),
melyet a márciusi decrétumok sújtanak. N a g y sajnálattal
értesülünk, h o g y a decrétumokat Montélimarban is végrehajtották a tisztelendő carmelita atyák ellen. Eredménytelen felhívás után s a zárdafő tiltakozása dacára
három ajtót feltörettek e g y lakatossal és a kápolnát bíróilag lepecsételték. A jelen volt szerzeteseket a zárda
őrzésére továbbra is ott hagyták. Fájdalommal jegyezzük föl az egyéni szabadságnak ilyetén megsértését*.
— „Ze Reveille Matia des Erancais. * (A franciák
reggeli ébresztője) címmel jelenik meg Havreben e g y
népies röpirat-cyclus, mely arról iparkodik a francia
nemzetet meggyőzni, h o g y a r. katholicismus és a köztársaság összeférhetetlen. A legutóbbi (5. sz.) röpirat
címe : „Le catholicisme ou la réligion du doute et du
désespoir. * (A katholicizmus, vagy a kételkedés és kétségbeesés vallása), a r. kath. egyház komoly embereihez
intézve. Inkább szellemes, mint tudományos fejtegetés,
mely végeredményében oda lyukad ki, hogy „a r. katholicizmus a tanainál fogva a kételkedés vallása, mert
hívei nem tudhatják, h o g y igazi bűnbocsánatot nyernek-e,
mely nélkül pedig idvezülést nem várhatnak, de a kétségbeesés vallása is, mert ez életből való távozáskor a
legjobb hivők is irgalmatlanul arra vannak kárhoztatva,
hogy, mielőtt a mennyországba belépnének, a purgatórium lángjain gázoljanak keresztül, hol lelkök bizonytalan ideig fog gyötörtetni.*

Francia lapokból.
(K. P.) Két francia kath. pap megnösülése. Bruery j
explébanos Cannesban, és Lainé Á g o s t abbé St-Mars-sousBallonban polgári házasságra léptek. A z utóbbira Loyson
Jácint plébános adta az egyházi áldást Parisban f. é.
Magyar o l v a s ó k ö n y v e k a fővárosi elemi iskolák
aug. 28-án.
szamára. írták és szerkesztették Barna ]., Hajnal A.,
-— A metho dista „Alliance Ev a ngél iq u e * -n ak „La Sretvizer L. és Steiner I. Hat osztály szamára hat kötet.
Chambre Haute* című vakbuzgó lapja (szerkeszti GalA z olvasmányok ügyesen vannak kiválogatva; vanland lelkész, s megjelenik minden hónap 15-én Thiersben
nak köztük eredetiek is. A szerkesztők, mint látjuk,
[Puy-de-Dóme]) egyéb épületes (?) rovatok mellett e g y
Bodnár Zsigmond, Kont Gyula, Ballagi Aladár és Ballagi
j,Demandes de priéres* (imádkozásra való felhívás) nevü
Géza közreműködését is igénybe vették, s Kont több
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igen sikerült természettani olvasmánynyal gazdagította
az e g y e s köteteket, Ballagi Aladár két hosszabb történelmi cikket írt, Ballagi Géza pedig több alkotmánytani
olvasmányt készített. Budapest főváros tanácsa valamennyi községi elemi népiskola számára kötelezőleg elfogadta ezen tankönyveket s bár minden e g y e s kötet
több ezer példányban nyomatott, — amint értesülünk
— vannak kötetek, melyek már teljesen elfogytak.
Az adókezelési rendszer reformja. Irta Frei Gyula.
Különlenyomat a Pesti Naplóból. Budapest, 1880.
Az
Athenaeum könyvny. 8-rét, 24 lap. Ára 4 0 kr. H o g y
a magyar adókezelés mennyire nehézkes, h o g y a zűrzavaros, sokszor ellentmondó kezelési szabályok mily
sok kárt és kellemetlenséget okoznak m é g a legpontosabb adófizetőnek is, — azt mindannyian, akik adót fizetünk, közvetlen tapasztalásból tudhatjuk. Ezen a bajon
nemcsak a polgároknak, de magának az államnak jól
felfogott érdekében is mielőbb segíteni kell. H o g y miképen ? — arra nézve tanácsot adhatnak nemcsak a
szakértők, de az affajta gyakorlati emberek is, mint a
fencimzett röpirat szerzője. Frei Gyula — ugy látszik
— maga sem arrogálja magának a szakértelmet ; de
azért több évet töltvén külföldön, volt alkalma megismerni a külföldi adókezelési rendszereket s ezeket öszszehasonlítván a hazai adókezeléssel, tisztán a gyakorlati, józan ész útmutatásait követve, több olyan intézményre felhívja a közfigyelmet, melyeknek életbeléptetése által az adófizető polgárság panaszainak legalább
egyrésze bizonyára orvosolva lenne. Akár veszik azonban
hasznát Frei tanácsainak, akár nem : most megjelent
röpiratát minden adófizető elolvashatja már csak azért
is, hogy lássa a különbséget a magyar és a külföldi
adófizetők helyzete közt, s h o g y lássa, miért van nálunk
s miért nincs a külföldön az adófizető zaklatásnak és
kellemetlenségeknek kitéve.
A budapesti ág. h. ev. e s p e r e s s é g 1880. sept.
27-kén tartott gyűlésének jegyzőkönyve ívrét alakban
megjelent s hozzánk beküldetett.
A Magyar Lexikon 64. és 65. füzetei megjelentek. Eudemos — Fanyesés. Mellékleteik: Palaesztína
térképe és csillagászati képek. E g y - e g y füzet ára 30 kr.
L ő v y Adolf kiadásában Sátoralja-Ujhelyen megjelent uj könyvek: Magyar irálypéldák
tára. Gyakorlati
segédkönyv a fogalmazás-tanításhoz. Leánynevelő-intézetek-, elemi, felsőbb nép- és ismétlő iskolák számára, valamint magán-használatra készítette Knopfler Sándor.
Első rész. 200 kidolgozott irálygyakorlat az alsó- és
középosztályok számára. Ára 36 kr. —
Irályfeladványok tára. Mintapéldákkal és a legszükségesebb irálytani szabályokkal. Készítette Knopfler Sándor, néptanító. I. rész. 200 feladvány az alsó- és középosztályok
számára. Ára 20 kr.
Uj z e n e m ű v e k . Táborszky és Parsch zeneműkereskedésében megjelent: A Borzáné Marcsája. Almási
Tihamér népszínművének összes eredeti dalai: 1. A z t
beszélik. 2. Erik a gabona. 3. Ha te virág volnál. 4.

Adóexekutor népet. 5. Gyere lovam. 6. Holnap, holnap.
7. Rózsabokor. 8. Szerelem. 9. Kakadu dal. 10. Ne törődjél. 11. Be vagyok én.
12. Hallja-e kend apám
uram. 13. A z a dolog veleje. Énekhangra, zongorakísérettel v a g y zongorára külön szerzék Hubay Jenő és
A g g h á z y Károly. Ára 2 frt.

K Ü L Ö N F É L É K .
* Pápáról a következő meghívót vettük: „ A dunántúli helv. hitv. egyházkerület a pápai főiskola érdemdús tanára Tarcy Lajos ur tanári működésének félszázados évfordulója alkalmából Pápán, a főiskola nagytermében, 1880-dik évi november 5-kén délelőtt 10 órakor örömünnepélyt rendez, melyre az ünnepeltnek tisztelőit és volt tanítványait tisztelettel meghívja Pápán,
1880. okt. 23. a rendező bizottság. November 4-kén
esti 8 órakor a „Griff 4 -fogadó nagytermében ismerkedési estély tartatik, mely alkalommal az ünnepély részletes programmja is kiosztatni fog. A z ünnepélyen megjelenő küldöttek és tisztelgők felkéretnek, h o g y nevüket
és érkezésük idejét a bizottság jegyzője Horváth Lajos
tanarral nov. hó 3-ig tudatni szíveskedjenek. 4 — Midőn
a meghívót közöljük, kifejezést adunk egyszersmind
azon reményünknek, h o g y a kitűzött napra az ország
minden részéből össze fognak seregleni a kitűnő tanár
volt tanítványai és tisztelői s le fogják róni a hála és
tisztelet adóját azon férfiú iránt, kinek félszázados működése a prot. tanügy történetében örökre emlékezetes
marad.
* A n a g y g e r e s d i ev. g y ü l e k e z e t — mint Cuppon
Sándor geresdi ev. segédlelkész ur irja nekünk — Trsztyenszky Gyula lelkész és elnöktársa Rupprecht Lajos
indítványára elhatározta, h o g y néhai nagynevű és nagyérdemű lelkésze Haubner Máté emléke iránti kegyeletének jeléül a geresdi lelkészlak homlokzatára e g y emléktáblát tétet ezen felirattal: »E lelkészlakban élt és
hivataloskodott Haubner Máté. 4 A z emléktábla felállítását Trsztyenszky lelkész iinnepélylyel szándékozik
összekötni az elhunyt superintendensnek fogságából Geresdre való jövetelének évfordulóján, jövő május hó elején. Elhatározta továbbá a gyülekezet, h o g y az elhunyt
superintendens fiához, Dr. Haubner Rezsőhöz részvétnyilatkozatot küld s jegyzőkönyvileg is kifejezi fájdalmas
részvétét. V é g r e a gyülekezet érckoszorút fog küldeni
a nagy férfiú sírjára Sopronba. A z o n egyházközség, mely
ily kegyeletet tanúsít egykori lelkésze iránt, nem csuda,
ha a »nagy papok 4 egész sorával dicsekedhetik. Geresden működött Haubneren kivül Edvi Illés Pál, ki
mély tiídománynyal s irodalmi készültséggel közrebocsájtott munkái által éltet adó s melegen lüktető vércseppeket öntött a nemzeti nyelv és irodalom ébredező
hideg tetemébe; itt működött a nemzeti, protestáns nevelés egykori fölkent bajnoka, a soproni lyceum volt

kitűnő tanára, Pálffy József; s itt működik jelenleg a
kiváló egyházi szónok, Trsztyénszky Gyula. K e v é s gyülekezet van az országban, melynek évkönyveiben ily
n a g y nevek szerepelnének. D e kevés azon gyülekezetek
száma is, mely lelkészeit és vezéreit annyira m e g tudná
becsülni, mint a nagygeresdi ev. egyház.
* Iskolai statisztika. Hazánkban jelenleg, hivatalos
adatok szerint, 10.681 községben van népiskola, 1899
helységből más szomszéd helységbe járnak a gyermekek
iskolába, 320 községben pedig egyátalában nincs iskola,
s a gyermekek más községbe se járnak iskolába. Öszszesen 21,400 tanitó működik 15.715 iskolaban, melyek
közül felekezeti 13.688, községi 1538, magániskola 238.
Polgári iskola 94, felső népiskola 71, elemi iskola 15.550
áll fenn, mely utóbbiak közül 1879-ben 251 állami intézet volt, s ezeknek száma az idén m i n t e g y 40-el
szaporodott.
* Olasz n é p n e v e l ő k n a g y meetinget tartottak e hónapban Rómában. A gyűlés vezetői a kormánynyal
egyetértve elhatározták, h o g y vallási ügyeket nem hoznak szőnyegre. Ez azonban nem sikerült, mert a vallásoktatás kérdését mégis fölvetették, s határozatba
ment, h o g y a népiskola egészen polgári jellegű s felekezet nélküli legyen. Conservativ körökben e határozat,
— melynek e g y é b k é n t gyakorlati következményei nincsenek, — igen n a g y izgatottságot keltett.
* A theologiai i n t é z e t e k b e n a kötelező tantárgyakat a Pesti Napló szaporítani óhajtaná a gazdaságtannal, vagyis helyesebben, a gazdasági encyclopaediával. Erre vonatkozó érvelése igen
figyelemreméltó.
Minden n a g y o b b községben — ú g y m o n d — van e g y
gazdaság, melyről a nép leghamarabb venne példát, ha
volna alkalma, s ez a pap gazdasága. Ha a pap értene
a gazdasághoz, akkor rövid idő múlva az egész falu
gazdái felhagynának a szokásos rosz műveléssel és csakhamar élvezhetnék a jó művelés előnyeit. Hazánkban a
legtöbb falusi lelkész fizetésének egyrészét a földjövedelem után kapja ; már saját haszna végett is szükséges
volna tehát, h o g y a gazdálkodáshoz értene. D e m é g
inkább szükséges volna ez azért, mert a falu népét
jobb gondolkodásra tanítaná. Most, ha kikerül a fiatal
pap falura, a parasztoktól tanul m e g gazdálkodni, cselekszik u g y és azt, ahogyan azoktól látja, tehát egészen
ellenkezője történik annak, mint aminek történnie kellene.
Ha ellenben hetenkinti 3 — 4 órában a modern gazdálkod á s alapelveibe bevezettetnék, akkor kijőve, az életben
minden tekintben vezetője lehetne a népnek. Eddig a
Pesti Napló. A z indítvány lényegéhez ezúttal nem
szólunk, már csak azért sem, mert az első sorban a
nemzetgazdaság körébe vág. D e azért a Napló felszólalásából e g y tanulságot vonhatunk le magunknak s
ez az, h o g y a közvélemény a paptól véghetetlenül sokat
vár s így azok, akik papi pályára szándékoznak lépni,
ugyancsak számot vessenek magukkal. Nemcsak szónoki
tehetség, nemcsak ü g y e s modor és jó bánásmód az
emberekkel, de alapos és sokoldalú képzettség is szükf e l e l ő s szerkesztő és kiadó-tulajdonos : H ) x . S a l l a ^ i

iLvdlór.

s é g e s ahoz, h o g y a pap híveinek tiszteletét és becsülését megnyerje s h o g y megfeleljen azon, ugyancsak
magasra szabott követelményeknek
és
igényeknek,
melyeket a közönség a papi állással összeköt. A Napló indítványára különben m é g m e g kell jegyeznünk, h o g y
a kolozsvári unitárius theol. intézet növendékei közül
minden évben látogatja egy-kettő a kolozsmonostori
gazdasági intézetet, ami azt mutatja, h o g y az unitáriusok már régebben fölismerték a jelentőségét annak,
h o g y leendő papjaik a gazdaságtannak legalább elemeiben jártasságot szerezzenek maguknak.
* G y á s z h i r e k . Csomor János, a nagyszalontai ref.
e g y h á z m e g y e tanácsbirája, 25 év óta nagyharsányi lelkész, folyó hó 9-én elnyugodott az Úrban. A z 57 évet
élt derék férfiú beteges testében emelkedett lélek honolt, mely egyháza, hona és felebarátai boldogulásaért
minden tőle telhetőt megtett. Nemcsak legközelebbi hozzátartozói, u. m. özvegye, theologus fia és két debreceni gymnazista fia siratják a boldogultat, hanem híveinek nagy száma is. E hó 1 i-én végbement temetésén három N a g y nevű
lelkipásztor fungált, t. i. N a g y Dániel szalontai esperes,
N a g y Imre ugrai és N a g y Péter geszti lelkész. — Dr. Valkó
Endre
nyugalmazott losonci gymn. tanár 6 4 éves korában Német-Sóvárt Sarosmegyében elhúnyt. A boldogult évekig volt a losonci ref. főgymnásium tanára, s
néhányszor igazgatója. Régebbi időben az irodalmi téren
is dolgozott, s latin mondattana elég széles körben el volt
terjedve. Mikor a felekezet s az állam közt kötött szerződés értelmében a losonci ref. gymn. államivá lett, a
tanári kar kebelébe az öreg Valkó is átment ; néhány
év múlva azonban elgyöngülése miatt nyugalmazták. A
mult napokban örök pihenőre tért az, ki éltében sokat
fáradott, s öreg napjaiban annyit küzködött 1 —
Balajti
János irínyi ref. lelkész, a nagykárolyi e g y h á z m e g y e
gyűléséről hazatértekor f. hó 15-én annyira észrevétlenül hunyt el, h o g y a vele utazott küldöttek csak akkor
vették észre halálát, midőn haza érkeztek. A szívgörcsben kimúlt lelkipásztor hűlt tetemei fölött Papp Lajos
lelkész imádkozott, a halotti gyászbeszédet pedig Vityi
Bertalan, a berei egyház ifjú lelkésze tartotta. —
ld.
Elekes Kár oly né, az erdélyi ret. egyházkerület harmadéve elhunyt derék közjegyzőjének özvegye, 75 éves
korában bevégezte k e g y e s élete pályáját. Pormaradványai e hó 10-én tétettek örök nyugalomra Gyulafehérvárott. — F. hó 19-én helyezték örök nyugalomra
— mint minket értesítenek — az ó kécskei sírkertben,
Szijj Károlynak,
a budapesti ref. lelkészképző intézet
növendékének kihűlt hamvait, életének
21. évében.
Rövid, de kitűnő eredménynyel megfutott pályája szép
reményekre jogosította ismerőseit. Béke poraikra !
* S z e r k e s z t ő i mondanivalók. K. F. Rá fog kerülni a sor. Csak e g y kis türelmet kérünk. — A pestmegyei egyházlátogatásról
szóló tudósítást lapunk bezártakor kapván meg, csak a jövő számban közölhetjük. — S. G. Jövő számunkban.
DEUTSCH M.-féJ.e művészeti intézet Budapest.

PROTESTÁNS

EGYHÁZ! ÉS ISKOLAI LAP.
E l ő f i z e t é s i dij:

SZERKESZTŐés

Helybeli

K I A D Ó - H 1 V A T A L,:
VIII, ker. Máriautca 10, sz, 1. em,

házhozhordással s

vidékre

Hirdetések dija:

postai küldéssel

4 hasábos petit sor többszöri beiktatásáért

félévre 4 f r t 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij
külön 3 0 kr.
kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban.

IfggT" T e l j e s száim/Ci p é l d é i r i y o k k a l m i n d é g
Azon t. előfizetőink, kiknek előfizetésök
lejárt, annak megújítására felkéretnek.

Körlevél
a dunamelléki ev. ref. egyházkerületi
lelkészekhez
és lelkészsegédekhez a büntető törvénykönyv
reájok
vonatkozó cikkeinek
tárgyában.
Szolgálatot vélünk tenni lelkész-olvasóinknak,
midőn T ö r ö k Pál püspök ur alábbi körlevelét közöljük. Ezen körlevélben ugyanis tárgyaik szerint
igen ügyesen és áttekinthetően csoportosítvák
az uj, f. évi sept. i-én életbeléptetett büntető törvénykönyvnek, valamint az ezzel összefüggésben levő törvényeknek és rendeleteknek a lelkészekre vonatkozó határozatai. Minden lelkésznek
alaposan és jól kell ismernie a m a határozatokat,
hogy valami olyan cselekményt vagy mulasztást
ne kövessenek el, amelyek a legveszedelmesebb
következményeket vonják maguk után. H a eddig
is ovatosnak kellett lennie a lelkésznek ama funktiók körül, melyeknek lelkiismeretes és hű teljesítésétől egyesek ugy, mint egész családok boldogsága és jólléte függött, vagy amelyek az
állam érdekeit a legközvetlenebbül érintették :
ezentúl az ovatosságra m é g 'nkább szükség v a n ;
mert a törvény a legcsekély Db hivatalos mulasztást is drákói szigorral fenyiti
mert — amint azt
a püspök ur is megjegyzi a bevezetésben — ^a
törvény nem tudása vagy téves felfogása a beszámítást nem zárja ki.* (1878. V. t. c. 81. §.)
T ö r ö k Pál püspök urnák mindenesetre nagy
köszönettel tartoznak a dunamelléki szuperintendentia lelkészei, hogy alábbi köriratában tájékoztatást rryujt nekik arra nézve, hogy hivatalos
kötelességeiket miként teljesítsék s mitől tartózkodjanak, hogy a törvényt m e g ne sértsék és
magukat bajba ne keverjék.
A körlevél közlése által a célunk az, hogy

szolg-éLHiSLtuLixls:-

az ezen körlevélben foglalt utasításokat az egész
lelkészi k a r által használhatókká tegyük.
A körlevél, a dunamelléki e. ker. lelkészeinek szóló rövid bevezetés elhagyásával így hangzik :
Az új magyar büntető törvények bennfoglaltatnak az 1878-iki V-ik törvénycikkben, mely szól
a bűntettekről és vétségekről és az 1879-iki
XL-ik törvénycikkben, mely szól a kihágásokról.
Ezeknek életbeléptetéséről és némely pontjaik magyarázatáról intézkedik az 1880-iki XXXVII. t. c.
Ezen törvénycikkeknek, valamint másoknak
is, a lelkészek esetleges megbüntetéséről szóló és
alább olvasható §-ai a könnyebb áttekinthetés érdekében e helyen hat csoportba foglaltattak, u. m . :
I. az első csoportba azok, melyekre a lelkésznek a katonáik és általában a katonaügy körüli
teendőiben kell figyelemmel lenni;
II. a másodikba azok, melyeket a házasságkötések körül kell szem előtt t a r t a n i a ;
III. a harmadikba azok, melyek a lelkészt
mint anyakönyvvezetőt
érdeklik;
IV. a negyedik csoport a lelkészre mint iskola-kormányzóra
vonatkozik;
V. az ötödik csoportban lévőkkel a lelkész
az interconfessionalis
viszonyok közt jöhet összeütközésbe 1
VI. a hatodikban pedig azon törvénypontok
foglaltatnak, a melyekkel a lelkész, mint ilyen, saját
személyét s egyháza és vallása érdekeit mások
kihágásai ellen védelmezheti.
I.

A

katona-ügyben.

A véderőről szóló 1868-iki X L . t. c. 46. §.
szerint: azon védköteles, ki a fennálló tilalom
áthágásával megnősült, megbüntettetik,
^azok
pedig, kik a tiltott nősülésnél vétkesen közreműködtek, a községi szegényalap javára ötszáz
forintig terjedhető pénzbirság, vagy három hó-

nap tartamáig terjedhető fogság alá esnek, fennmaradván ellenök még a hivatali szabványok
szerinti eljárás, ha államszolgálatban állanak.*
Megemlítem e helyen, hogy a védkötelesek
és besorozott katonák nősülési szabályait magában foglalja a honvédelmi magyar kir. ministeriumnak 1875. március 24-én 13,320. sz. a. kelt
körrendelete, mely az egyházakkal a m. k. vallásés közokt. ministeriumnak 1875. május 31-én
9075. sz. alatt kelt intézvénye által közöltetett
(olvasható a Dunamelléki egyh. ker. 1876-iki
közgy. j. k. 20. sz. a.); ehez járul az 1876. junius 20-án 11,806.
sz. a. kelt bővebben világo'
o
sitó pótlék, valamint az 1872. april 9-én 7565.
sz. a. kelt intézvény és a honv. ministeriumnak
1879. december 29-én 40,184. sz. a. kelt intézvénye, mely az egyházakkal közöltetett a vallásés közokt. ministeriumnak 1880. január 24-én
116. sz. a. kelt intézvényével (1. 1880-iki egyh.
ker. j. k. 14. sz.). E rendeletek gondos combinálása és megtartása lelkész uraknak érdekűkben áll.
Az idézett 1868-iki XL. t. c. 43. §-a szerint
^az anyakönyvvezető az ujoncállitási lajstromokhoz
tőle kívántató segédokmányok valódiságáért felelős* lévén, a sorozás alá kerülő korosztálynak
az anyakönyvből való kiírására nagy
figyelem
fordítandó, mert a büntető törvénykönyvek elég
gyakran ismétlik, hogy a gondatlanságból elkövetett hiba is büntettetik. Hogy vájjon az ilynemű hibáért az okmányhamisitásnak vagy a
hadköteles megszöktetésének
büntetése fog-e
alo
o
kalmaztatni: azt csak a későbbi törvényszéki
gyakorlat fogja megállapítani.
II.
A házasságkötés körül.
A hazai törvények szerint a lelkész hivatalból tartozik őrködni a fölött, hogy a felek
szabályellenes házasságot ne kössenek, s ha az
akadályok előleges kipuhatolásában csak gondatlanság terheli is, büntetés alá esik.
Az 1868. LIII. t. c. 10. §-a szerint a ^netán bejelentett akadály eltitkolásáért a lelkész a
saját egyházi hatósága által reá szabható fenyítéken kivűl 500 forintig fokozható birsággal és
fél évig terjedhető fogsággal büntetendő.*
Az 1878. V. t. c. 251. §.: > A ki érvényes
házassági kötelékben lévén, ismét házasságra
lép, úgy szintén azon nemházas is, ki tudva oly
egyénnel házasságot k ö t : a kettős házasság bűntettét követi el, és három évig terjedhető börtönnel büntetendő.
Az pedig, a ki a vele házasságra lépő felet
az előbbi kötelék fennállására nézve tévedésbe
ejtette: öt évig terjedhető börtönnel büntetendő.

252. §. Azon lelkész, a ki tudva, hogy a
megköttetni szándékolt házasság kettős házasság,
a feleket összeadja: öt évig terjedhető börtönnel
büntetendő.
253. §. Azon lelkész, a kit a kettős házasság megkötése körül gondatlanság terhel: vétség miatt egy évig terjedhető fogházzal büntetendő.
256. §. Azon lelkész, a ki tudva, hogy
olyan (házassági) akadály forog fenn, mely miatt
a házasság felbontható vagy semmis, a feleket
mégis összeadja: három évig terjedhető börtönnel büntetendő.
257. §. Azon lelkész, a kit olyan házasság
megkötésénél, mely fennforgó akadály miatt felbontható vagy semmis, gondatlanság terhel: vétséget követ el, és hat hónapig terjedhető fogházzal büntetendő.*
A lelkész urak kétségen kivül eddig is elég
gondosak voltak a házasság megkötésénél az
akadályok kinyomozásában ; jövőben pedig a
szükséges bizonyitó okmányok előkérésében épen
semmi elnézéssel sem lehetnek. Hogy mik
egyházunkban és hazánkban a törvényen és törvényes szokáson alapuló házassági akadályok, és
hogy ezeknek hiánya minő okmányok és egyéb
bizonyítási eszközök által bizonyíttatik be, és mikor van törvényesen bebizonyítva : arra nézve a
jobb egyházjogtani kézikönyvek kellő tájékozást
nyújtanak.
III.
Az anyakönyvek vezetése körül.
A lelkész mint anyakönyvvezető e tisztében
híven és gondosan tartozik eljárni, mert híveinek
családi állása, becsülete és vagyona bízatott gondjaira. A törvény a lelkészt mint anyakönyvvezetőt
közhivatalnoknak, az anyakönyvet és a belőle kiadott kivonatokat köziratoknak minősíti, és az
anyakönyvek vezetésével összefüggésben elkövethető visszaélésekről az 1878. V. törvénycikknek
a közokiratokra vonatkozó §-ai intézkednek,
eképen:
391. §. A ki hamis közokiratot készit, vagy
valódi közokiratot tartalmának megváltoztatása
által meghamisít, ha ebből valakire jogsérelem
háramlik vagy háramolhatik, akár külföldi, akár
belföldi legyen azon okirat: a közokirat hamisításának bűntettét követi el, és öt évig terjedhető börtönnel büntetendő.
392. §. A ki az előbbi §-ban meghatározott
cselekményt azon célból követi el, hogy ez által
magának, vagy másnak jogtalan vagyoni hasznot szerezzen, vagy valakit vagyonában megkárosítson : öt évig terjedhető fegyházzal büntetendő.

393. §. Azon közhivatalnok vagy váltójegyző, a ki hivatali hatáskörében hamis közokiratot állít ki, vagy a valódi közokiratot meghamisítja, ha ebből valakire jogsérelem háramlik
vagy háramolhatik: öt évtől tíz évig terjedhető
fegyházzal büntetendő.
394. §. Közokirat-hamisítását képezi, és a
393. §. rendelete szerint büntetendő, ha a közhivatalnok, vagy váltójegyző, az általa hivatali
minőségében vezetett jegyzőkönyvbe, vagy egyéb
közhivatali könyvbe, vagy az általa ugyanazon
minőségben felvett okiratba, valamely lényeges
tényt hamisan vezet be, hiteles alakban hamis
kivonatot ad ki, vagy ha a hivatali jegyzőkönyv
vagy más közhivatali könyv lényeges tételét
meghamisítia.
395. §. Közokirat hamisítást követ el és
három évig terjedhető börtönnel büntetendő
azon közhivatalnok is, a ki valamely okiratról
hiteles alakban hamis másolatot ad ki, vagy valamely másolatot, nem létező eredeti okirat másolatának, hiteles alakban bizonyít.
396. §. A 395. §. intézkedései a hiteles
alakban kiadott hamis forditmányokra is kiterjednek.
397. §. Az anyakönyvek, és azokból kiadott
hiteles alakú kivonatok és bizonyítványok közokiratot képeznek, és az azok vezetésére, valamint
azokból hiteles kivonatok és bizonyítványok, vagy
okiratok kiadására jogosított személyek, ezen
cselekményeikre vonatkozólag, közhivatalnokoknak tekintetnek.
Ezen szabály a házassági perekben eljáró
egyházi bíróságok tagjaira, jegyzőire és irattáraik
kezelőire, úgyszintén a káptalanok és conventek,
mint közhitelességű helyek irattárainak kezelésével, az ezek feletti felügyelettel, valamint az ezekből hiteles alakú okiratok kiadmányozásával megbízott személyekre is kiterjed.
398. §. Azon közhivatalnok, váltójegyző,
úgyszintén azon hites fordító, a ki hivatalánál
fogva vezetésére vagy őrizetére bízott nyilvános
könyvet, jegyzőkönyvet, vagy eredeti okiratot
azon célból, hogy valakinek jogára nézve lényeges bizonyítás meghiúsíttassék vagy megnehezíttessék, megsemmisít, egészben vagy részben
használhatatlanná tesz, eltitkol, vagy pedig az
ellenfélnek átad: közokirat-hamisítónak tekintetik
és öt évtől tíz évig terjedhető fegyházzal büntetendő.
Azon közhivatalnok, váltójegyző vagy hites
fordító pedig, a ki a jelen szakasz előbbi pontjában meghatározott valamely cselekményt az őrizetére bízott hiteles alakú másolatra vonatkozólag követi el: három évig terjedhető börtönnel
büntetendő.

399. §. Közokirat hamisítása miatt, az előbbi
szakaszokban meghatározott büntetésen fölül, hivatalvesztés és a politikai jogok gyakorlatának
felfüggesztése is kimondandó.
A 397- §-ban meghatározott személyekre
(lelkészekre) vonatkozólag, a hivatalvesztés helyett
az ítéletben az mondandó ki: hogy házassági
ügyekben való bíráskodásra vagy jegyzőkönyvvezetésre, továbbá közokiratok kiállítására, vezetésére vagy őrzésére képességgel nem birnak.
400. §. A ki szándékosan közreműködik
arra, hogy valaki jogai vagy jogviszonyainak
lényegére vonatkozó valótlan tények, körülmények vagy nyilatkozatok vezettessenek be a nyilvános könyvbe vagy más közokiratba: egy évig
terjedhető fogházzal büntetendő.
A ki pedig az ezen szakaszban meghatározott cselekményt azért követi el, hogy ez által
magának vagy másnak jogtalan hasznot szerezzen: öt évig terjedhető börtönnel b ü n t e t e n d ő /
Szintén az anyakönyv vezetésére vonatkozik a
kihágásokról szóló 1879. XL. t. c. 60. §-a, mely
szerint :
Egy hónapig terjedhető elzárással és háromszáz forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő azon anyakönyvvezető :
1. a ki az állam törvényei szerint érvényes
házasságból született gyermeket — noha e körülményt tudta — az anyakönyvbe, mint az állam törvényei szerint törvényestbe nem jegyzi, vagy
viszont a törvénytelen gyermeket törvényesnek
jegyzi b e ;
2. a ki azon esetben, ha az anyakönyvben
törvénytelen születésűnek bejegyzett
gyermek,
az illetékes hatóság által jogerejűleg törvényes
születésűnek nyilváníttatott, a hatóságnak azon
meghagyását, hogy a törvényessé nyilvánítást
vagy törvényesitést az anyakönyvbe bejegyezze,
nem teljesíti;
3. a ki az anyakönyvben törvényes születésűnek bejegyzett gyermekre vonatkozólag, ha azt
a bíróság, jogerejü ítélete által törvénytelen születésűnek nyilvánította, az illetékes hatóság által
vele közlött Ítéletnek ezen tartalmát, a felhívás
ellenére az anyakönyvbe be nem j e g y z i /
(A szülöttek törvényes vagy törvénytelen
minőségének meghatározása tekintetéből, a vallásügyi minister úrnak 1880. évi augusztus 16-án
22065. sz. a. kelt rendelete szerint, — >yi) Az
anyakönyvek vezetésével megbízott közegek szigorúan köteleztetnek a kereszteltek bejegyzésénél azok törvényes vagy törvénytelen születésökre nézve biztos tudomást szerezni, különösen
az előttök ismeretlen szülők gyermekeinél amazok házassági bizonyítványát bekövetelni. 2) A
szülésznők múlhatatlanul tartoznak minden keresz-

telés alkalmával a törvényes ágyból szülöttek
szüléinek házassági levelét magukkal hozni s az
anyakönyvvezetőnek bemutatni, illetőleg, hogy
ezt tegyék, a szülőket figyelmeztetni/
Jó lesz,
ha lelkész urak ily irányban utasítják a bábákat.)
Az iskola

IV.
kormányzatában.

1879. XL. t. c. 38. §. ^A ki az államkormány által eltiltott tankönyvet vagy taneszközt
tancélra használ vagy használtat: az elkobzáson
felül, két hónapig terjedő elzárással és háromszáz
forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.
Visszaesés esetében, a mennyiben utolsó
büntetésének kiállásától két év még nem mult el,
a tanitó viselt hivatalának elvesztésére is Í t é l h e t ő /

Az

V.
interconfessionalis

viszonyok

közt.

1879. XL. t. c. 53. §. A ki életkorának
tizennyolcadik évét m é g be nem töltött kiskorú
egyént az 1868. LIII. t. c. rendelkezése ellenére
más vallásfelekezetbe felvesz: két hónapig terjedhető elzárással és háromszáz forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.
(Közelebbről a kath. püspöki kar kérdést
intézett a magyar kormányhoz az iránt, hogy
vájjon ezen 53-dik t. c. intézkedése az illetéktelenül keresztelő lelkészre is értetik-e, vagy pedig
csak a már felnőtt, de még nem egészen 18
éves egyének átvételére vonatkozik, s a kormány a kérdést eldöntetlenül hagyta, utalván a
törvényszéki gyakorlat bevárására. Azonban a
felelet itt nem lehet kétes, mert a törvényhozás
intentiója e § alkotásánál épen az illetéktelenül
való keresztelésekből származott felekezeti súrlódások megszüntetése is volt, a mit mutat az is,
hogy az 53-ik t.-cikkre egész terjedelmében történik a hivatkozás, s nem csak az áttéréseket
szabályozó 1 — 8. §.-aira; de bármi volt is, j o b b
lesz egyelőre így érteni, s a birói praxist nem
a magunk kárán ismerni meg.)
54. §. Aki az 1868. LIII. törvénycikk 22-ik §-ában foglalt intézkedés ellenére, a megholtnak eltemetését erőszakkal, vagy fenyegetéssel megakadályozza : háromszáz forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.
(Az idézett 1868. LIII. t. c. 22. §-a eként
hangzik: j T e m e t ő k b e n a különböző vallásfelekezetek tagjai vegyesen és akadálytalanul temetkezhetnek/)
VI.
Védelemre szolgálók.
Az uj magyar törvények arról is gondoskodtak, hogy a ki a hivatalosan eljáró lelkészt és

a vallásos tisztelet tárgyait megsérti,
tessék.
Az 1878-iki

V-ik

megbüntet-

törvénycikkből:

190. §. A ki a 171. §-ban meghatározott
módon (azaz : valamely gyülekezeten nyilvánosan,
szóval, vagy a ki nyomtatvány, irat, képes áb
rázolat terjesztése vagy közszemlére kiállítása által) isten ellen intézett gyalázó kifejezések által
közbotrányt okoz, a ki az állam által elismert
vallás szertartását erőszakkal megakadályozza,
vagy megzavarja: vétséget követ el, és egy évig
terjedhető fogházzal, és ezer forintig terjedhető
pénzbüntetéssel büntettetik.
A kisérlet büntetendő.
191. §. Vétséget követ el, és hat hónapig
terjedhető fogházzal és kétszáz forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő, aki az állam
által elismert vallás szertartásai gyakorlatára rendelt helyiségben nyilvánosan botrányt követ el,
vagy a vallási tiszteletnek tárgyát, — vagy oly
tárgyakat, melyek a szertartások végzésére rendelvék, a szertartásra rendelt helyiségben, — vagy
bár azon kívül, de a vallásos szertartás alkalmával, tettel vagy botrányos szavakkal meggyaláz.
192. §. Vétséget követ el, és egy évig terjedhető fogházzal és ötszáz forintig terjedhető
pénzbüntetéssel b ü n t e t e n d ő : aki az állam által
elismert vallás lelkészét, — a midőn az vallási
szertartást teljesít, — szóval, tettel, vagy fenyegetéssel nyilvánosan megtámadja.
H a pedig a lelkészt vallási szertartás teljesítése alkalmával testileg bántalmazza, büntettet
követ el, és a mennyiben cselekménye súlyosabb
beszámítás alá nem e s i k : két évig terjedhető
börtönnel büntetendő.
Az 1819-iki

XL-ik

törvénycikkből:

40. §. A ki a harangok félreverése vagy
másnemű vészjelzés által, tudva, hogy erre ok
nem forog fenn, a lakosok nyugalmát megzav a r j a : nyolc napig terjedhető elzárással büntetendő.
51. §. A ki az állam által elismert valamely
hitfelekezet vallásos tiszteletének tárgyát, a vallásos szertartásra rendelt helyiségen kivül és nem
a vallásos szertartás alkalmával nyilvánosan meggyalázza és ez által közbotrányt okoz: nyolc napig terjedhető elzárással büntetendő.
52. §. A ki az 1868. LIII. t. c. 19. §-ának
az ünnep- és vasárnapokra vonatkozó intézkedését megszegi: száz forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.
(Az idézett 1868. LIII. t. c. 19. §-a eként
hangzik: >>Egyik vallásfelekezet tagjai sem kötelezhetők arra, hogy más vallásfelekezetbeliek

egyházi szertartásait és ünnepeit megtartsák, vagy
hogy ezen napokon bárminemű munkától is tartózkodjanak. Vasárnapokon azonban minden nyilvános és nem elkerülhetlenül szükséges munka
felfüggesztendő. Úgyszintén bármely vallásfelekezetnek ünnepén a templom közelében, s egyházi
menetek alkalmával azon téreken és utcákon,
melyeken az ily menet keresztül vonul, mindaz
mellőzendő, ami az egyházi szertartást zavarhatná/)
80. §. A ki nyilvános helyen felállított emlékszobrot . . . sírt, síremléket, szándékosan bemocskol; a ki köztemetőt . . . szándékosan megrongál, vagy bemocskol: három napig terjedhető
elzárással és husz forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.
A lelkészi kar közössége, melynél fogva a
tagok egyenlőképen egymásért szorgalmatosok, és
ha egy tag szenved, minden tagok egyetemben
bánkódnak, — és hivatali tisztem, miszerint első
rendben tartozom őrizője lenni az én atyámfiainak, — indítottak arra, hogy a büntető törvénykönyveknek a lelkészekre s azok eljárására vonatkozó cikkeit kiíratva, compendiumba foglaltan, lelkész urak kezéhez juttassam.
Célom ez által illetőket komolyan figyelmeztetni a törvényekre s azok megtartására, hogy
megóvjam a bűntettekre, a vétségekre, sőt a tévedésekre és mulasztásokra is szabott szigorú
büntetésektől.
Vajha sikerüljön oly lelkiismeretesen s gondosan járnunk el teendőinkre nézve, hogy közülünk egyetlenegy tag se essék a törvény fenyítéke alá!
Kelt Budapesten, okt. 22-én, 1880.
Török Pál,
püspök.

I S K O L A Ü G Y .
Iskolai

értesitők.

— Tizenhetedik közlemény. —

213) A magyaróvári
m. kir. gazdasági akadémia
értesítője. Igazgató Dr. Masch A . Hallgatók sz. 210,
kik közül 178 magyarországi, 32 ausztriai és külföldi.
A tantárgyak magyar és német nyelven adatnak elő,
és m e g van e n g e d v e a hallgatóknak, az előadásokat
egészen v a g y részben az egyik v a g y a másik tannyelven hallgatni, valamint a vizsgákat is azon nyelven letenni, melyben gyakorlottabbak. Kár, h o g y az értesítőben nincs közölve, h o g y hány ifjú használta a magyar
s hány a német tannyelvet ? A tanári kar által ajánlott
tankönyvek j e g y z é k e ugy van összeállítva, h o g y szembe-

tünőleg mellőztetik abban a magyar szakirodalom ; pl.
az állatgyógyászatra, a növénytanra, a mennyiségtanra
stb. kizárólag n é m e t tankönyvek ajánltatnak, pedig m é g
a magunk forma nem szakértők is akárhány jó magyar
tankönyvet ismernek az emiitett szakokból.
214) A k e g y e s tanitórendiek vezetése alatt álló
magyaróvári
algymnasium értesítője. Igazgató F a e t h
Alajos. Értekezés: A latin nyelv az algymnasiumban,
Drajkó Bélától. Tanulók sz. 103, kik közül csak 20
helybeli.
215) A máramarosszigeti
k e g y e s tanitó rendi algymnasium értesítője. Igazgató Janky Károly. Értekezés :
A piaristák alsóbb iskoláinak vázlatos tanmenete és
módszere a „Ratio educationis 4 előtt, Baligó Jánostól.
Tanulók sz. 1 2 2 ; az év v é g é n megmaradt 116 tanuló
közül 63 r. kath., 4 7 gör. kath. stb.
216) A marosvásárhelyi
ref. kollégium értesítője.
Igazgató Horváth Gáspár, tanvezető Páll Károly.
Tanulók sz. az elemi iskolában 229, a gymnasiumban
307, összesen 536. Néh. Schvarc Gyuláné szül. báró
Bánffy Mária 12.642 frtnyi ösztöndíjalapitványt h a g y o mányozott az intézetnek. A növendékek magaviselete
az igazgatói jelentés szerint dicséretreméltó v o l t ; de
azért — amint ugyancsak az igazgató jelentésében olvassuk — „diligentia idején, a karcer ablakába ritkán
tűzhették volna ki a fehér zászlót, annak a jeléül, h o g y
e g y e t l e n rabuk sincs. 4
A z értesítőben közölve van az
igazgató megnyitó- és tanévet bezáró beszéde, valamint
az elhunyt Mentovich Ferenc életrajza.
217) A minoritarendiek vezetése alatt álló nagybányai r. kath. főgymnasium értesítője. Igazgató Berényi Gedő. Értekezés: Zárelőadás a magyar nyelv és
irodalomból, T a p o d y Tamástól. Tanulók sz. 2 3 4 ; az év
v é g é n megmaradt 221 tanuló közül 95 r. kath., 80
gor. kath. stb. A z érettségit sikerrel letett 9 tanuló
közül 4 a theologiai pályára szándékozott lépni. A lefolyt évben nyittatott m e g a 8-dik osztály, s tartatott
m e g az első érettségi vizsga.
218) A k e g y e s tanitórendiek vezetése alatt álló
nagykanizsai
kath. főgymnasium értesítője.
Igazgató
Pap János. Értekezés : A z intézet és a kegyesrendi társház vázlatos története (az intézeti épület rajzával),
az igazgatótól. Tanulók sz. 3 7 2 ; az év v é g é n megmaradt 348 tanuló közül 2 1 4 r. kath., 128 zsidó stb.
Az
intézet 1765-ben alapíttatott.
219) A nagyszebeni
állami főgymnasium értesítvénye. Igazgató Veress Ignác. Tanulók sz. 320, kik közül 117 gör. keleti, 114 r. kath., 4 ág. hitv. stb.
Az
ifjúsági könyvtárból olvasás végett kivitt 3 0 0 4 munka
4O®/0-a regény és elbeszélés féle, 6 0 % - a komolyabb
olvasmány volt. A z ifjúsági u. n. vándoregylet a lefolyt
évben is számos tanulságos kirándulást tett.
220) Az ókanizsai
összes r. kath., gör. keleti és
izraelita nyilv. elemi népiskolák és községi kisdednevelőintézetek értesítője. Összeállította Katona Sándor
tanitó s isktáaszéki j e g y z ő . 14-dik évfolyam. Növendé-

kek sz. a r. kath. községi iskolákban 1322, a gör. keleti iskolában 42, a zsidó iskolában 68 s a két kisdedóvodában 377. A községi képviselő testület a tankötelesek öszszeirására és az iskolalátogatások ellenőrzésére
e g y iskolai kurátori hivatalt állított fel.
221) A pozsonyi
kir. kath. főgymnasium értesítője. Igazgató Wiedermann Károly. Értekezés : A z élő
nyelvek tanitása, A n d r á s s y Jenőtől. Tanulók sz. 396.
A z érettségire jelentkezett 29 tanuló közül 14 a jogi
pályára szándékozott lépni.
222) A pozsonyi ág. h. ev. hat osztályú népiskola
értesítője. N é m e t nyelven. Igazgató Csáder Gyula. Növendékek sz. 678, kik közül 584 ág. h , anyanyelvre
nézve 548 német. A vasárnapi iskolában a növendékek sz. 59.
223) A k e g y e s tanitórendiek vezetése alatt álló
pozsonyszentgyörgyi
r. kath. algymnasium értesítője. Igazgató Tóth Jenő. Értekezés: A r a n y Toldijának stylusbeli sajátságai, K ö n n y e Nándortól. Tanulók sz. 72. A
tanári könyvtár leginkább v a g y már használatból kiment v a g y most használatban levő iskolai könyvekből áll.
224) A k e g y e s tanitórendiek vezetése alatt álló
rózsahegyi
r. kath. algymnasium értesítője.
Igazgató
Cápay Imre. Értekezés: A házi tűzhely a nevelés első
színhelye, Krasznyánszky Károlytól. Tanulók sz. 163 ;
az év v é g é n megmaradt 146 tanuló közül 76 r. kath.,
57 zsidó stb. A város folyamodott a minisztériumhoz,
h o g y az intézetet emelné főgymnasiummá.
225) A segesvári ág. h. ev. gymnasium és az ezzel kapcsolatban levő tanintézetek értesítője.
Német
nyelven. Igazgató Höhr Dániel. Tanulók sz. a gymnasiumban 160, a szemináriumban 47, a reáliskolában 43,
az elemi iskolában 308, összesen 558, kik közül nemzetiségre nézve 4 9 7 német, 30 magyar, 22 oláh stb.
A 3 osztályú alreáliskolát fokozatosan m e g fogják szüntetni. A presbyterium elhatározta e g y ismétlő iskola
felállítását. Tekintettel az 1 8 7 9 : 18. törvénycikk követelményeire, a szemináriumban a magyar nyelv ezentúl
hetenként 3 órán fog taníttatni. A z értesítőben Berwerth Vilmos és Eabini Tódor g y m n . tanárok megkezdik az intézeti könyvtár katalógusának közlését s ezenkívül Berwerth közli a könyvtár rövid történetét.

T Á R C A .
A papi egyenruha*)
Mai napság, u g y látszik, nagyon sok a divatos
hiábavalóság Csakúgy pattog, mint a b o m b a ; terem,
mint a gomba.
Vannak, akik minden istenadta alkalomkor megfújják a dudát, elnótázzák Beranger dalát: „Nincsen kön*) Közöljük e cikket, kihagyván belőle természetesen mindazt,
ami szorosan a tárgyhoz nem tartozik. Meg kell azonban jegyeznünk,

tös, nincs paradé 4 . . . csak legalább már azt a magyar refrainet is utána tennék: „Nincsen széna, nincsen
abrak. 4
Hja ! de mikor a látogatások, a vizitátiók, a zengő
érc és p e n g ő cimbalom korát éljük.
Jön Rieger, jönnek a lengyel ifjak, jön maga ő fels é g e meglátogatni alkotmányos magyarjait . . . . mégis
borzasztó ! horribile borzasztó, h o g y ennek a kálomista
papságnak m é g csak uniformisa sincs.
í m e ott van Baranya; fővárosa fényárban úszik ;
kacagányos deli leventék, sarkantyús és buzogányos
szittya vitézek teszik le hódolatukat a trón zsámolyára.
Képviselve van minden kaszt, minden testület. A küldöttség fényes, imposans, méltó a fejedelmi látogatáshoz ; — csak a kálomista verbi divini ministerium bandériuma oly kevés, h o g y megbotránkozik rajta a közvélemény.
Soha, soha ilyen szégyent !
É s aztán miért mindez ? Csak azért, mert a mi
papságunknak nincsen e g y e n l ő ruházata; ki pacsirtaszín köntösben, ki kukorica-nadrágban dicsőíti az urat,
így pedig tisztelegni nem lehet.
Halld m e g azért magyar Gileád ! Szabass
nak Urimot és T u . n m i m o t !

magad-

Hát hiszen jól van. Ha már valakinek ebben az
istencsapásos világban olyan n a g y kedve van a gavallériához, v e g y e m e g magának — ha telik — azt a
rókatorkos ősi budát. A z ellen sincs kifogása egyetl e n e g y alkotmányos érzelmű embernek sem — m é g ha
szélbali is, — h o g y a midőn szeretett királya meglátogatja őt s z e g é n y s é g e tűzhelyénél, legszebb köntösét öltse
magára, illendően jelenjék m e g és fejezze ki előtte
tiszteletének, szeretetének őszinte érzelmeit.
D e vájjon Dr. Fokinak e lapok 43. számában
közlött felszólalása indokolt volt-e ? Talan a baranyai
papság tiszteletlenül viselte magát ? Oh n e m ! Hiszen
az ő kebeléből is megjelent a deputatió. Miféle közvél e m é n y volna az, amely felháborodnék azon, h o g y
az egész tractus, káplánostul, praeceptorostul fel nem
szedte magát 1 0 — 1 2 mértföldnyi kéjutazásra, mikor a
zsíros konventió ezt különben sem futja ki ?
H o g y az uniformis hianya miatt volt a tisztelgők
száma oly csekély s h o g y ennélfogva uniformist kell
szabnunk a papságra, ehez van e g y komoly megjegyzésünk.
U g y a n kérem, miért kellene a mi papságunknak
egyenruha ? Hiszen az az uniformis talán csak nem
hogy habár a szoros értelemben vett uniformisnak mi sem vagyunk
barátai : cikkiró álláspontját mégsem tehetjük mindenben magunkévá.
Mihelyt valamely kérdést élére állítunk : bevágjuk az útját a kölcsönös
kapacitátió lehetőségének. Szabó Imre — a mi véleményünk szerint
— ezért nem fogja a maga álláspontjának helyességéről meggyőzni Dr.
Fokit és társait, amint nem győzött meg teljesen bennünket sem, A
tárgyat különben, amelyhez cikkiró hozzászól, ha nem is életbevágónak,
de mindenesetre fontosnak tartjuk. H a az egész csak »divatos hiábavalóság« lenne, aminek Szabó Imre tartja : akkor az ő cikkét sem adtuk
volna ki.
Szerk.

protestáns eszmét symbolizál. H o g y a kath. klérusnak
megvan a maga egyenruhája, cifra köntöse, azt igenis
értem. Ott, ahol e g y testület az é g és a föld között
lebeg, mint a Mohamed koporsója s talán m é g testileg se
abból az agyagból van gyúrva, amiből más közönséges
halandó : ha ú g y tetszik, külömböztesse m e g magát a
világtól ruházata által is, az ő dolga — azután m e g
módja is van hozzá. D e mi, akik az e g y e t e m e s papság elvét valljuk, mi okból és mi célból akarjuk magunkat megkülömböztetni ? E g y e t e m e s papság és uniformis ! H o g y a n pászol ez össze ?
Ú g y d e mikor az az uniformis tiszteletet, fényt és
tekintélyt ad az embernek m e g a hivatalnak; mig a
szabados quodlibet s e h o g y sem költhet se rokonszenvet, se tisztességet m é g azoknál sem, akik különben
a papot, mint ilyet, n a g y o n szeretnék tisztességben
tartani ?
Szomorú dolog volna, ha a prot. papságnak ezer
gond és millió baj között m e g h a m v a s o d o t t fejét, a reverentiának ilyen gyarló koszorúja ékesítené. A papság
nem komédiás karaván, amelynek célja és feladata:
mennél pompásabb decoratióval jatszani el a „divina
c o m é d i á t / A z álarcos publikum ezt a karavánt meglehet, h o g y éljenzi és újrázza, csakhogy aztán az ilyen
publikum adandó alkalommal oda ne szegődjék megint,
ahol neki cifrább mutatványokat produkálnák.
H o g y vannak, igen sokan vannak, akik mai napság sem a vallást, sem annak papjait tiszteletben nem
tartják, azt én n a g y o n jól t u d o m ; de hát ennek sem
a kopott köntös és a quodlibet az oka, hanem igenis a
divatos kórság, amely szemétdombnak nézi azt, ami
színt. Nincs nekünk arra az uniformisra legkisebb szükségünk s e ; nem oly semmirekellő m é g a kálomista
papság, h o g y tót kalapban, sárga pitykés kondás dolmányban szeretne duhajkodni.
D e ha már egyszer olyan n a g y kedvünk jött imponálni, papi tekintélyt m u t o g a t n i : hát ott van a lelki
uniformis, ott van az evangeliom k ö n t ö s e ; csillogóbb az
minden aranynál és drágakőnél. Próbáljuk m e g ezt az
uniformist behozni. N e m szükség akkor töprengeni és
tétovázni, h o g y mi módon menjünk a királyok e l é b e ;
megjelenhetünk szegénységünk szerény „quodlibetjében*
is. Es én hiszem, és én m e g v a g y o k g y ő z ő d v e , h o g y az
az alkotmányos fejedelem, aki népeinek javát és boldogságát szivén viseli, nem fogja kicsinyleni az ilyen
n é g y tagból álló bandériumot se.
V é g ü l — ha szükségünk volna is az uniformisra, —
milyen lenne annak a mustrája ? Mert Farkasd és Szilas-Balhás talán kifutná a s e l y e m reverendára v a l ó t ;
de Tihany, Öcs, Maros, Oroszi, Beretke, T e r g e n y e ,
Rakacca, Kolozsnéma, — amelyekről nem régiben Komjáthi Gedeon olyan bús elégiát írt, — melyik áll amse.
gélyből v a g y domestikából könyörögjön erre pénzt.
A z uniformissal is csak oda jutnánk tehát, ahol most
vagyunk. Egyikünknek lenne fényes, cifra, aranyozott;
a másikunknak kopott, fakó, darócból való, ráadásul

némelyikünkön m é g e g y kis hierarchikus bűz is érezhető lenne, amitől pedig óvjon m e g minket inkább a
jelen quodlibet.

Szabó

Imre.

K Ö N Y V I S M E R T E T É S .
Dr. Luther
Márton kis kátéja.
Magyarázta
Bognár
Endre, evang. lelkész. A dunántuli ágostai hitv. evancj.
egyházkerület által 1880. aug. 19-én Kőszegen tartott
gyűlésen tankönyvül elfogadva. Ara 25 kr.
Kapható
szerzőnél Lovász-Patonán
(Veszprémmegye).
A z 1868 : 38.

törvénycikk megalkotása

s

életbe-

léptetése óta a népiskolai tankönyv-irodalom terén élénk
mozgalom észlelhető. Különösen a reál tárgyak szolgáltattak

bő anyagot

a

tankönyv-írásra^

míg

a vallasiak

majd egészen elhanyagoltattak. Pedig ha tekintetbe veszszük népünknek az anyagiasság

iránt

fokozott mérték-

ben nyilatkozó hajlamát; ha tekintetbe vesszük a vallás
iránt

egyre

teletnek

nyilvánuló

közömbösséget

elhanyagolását:

a vallási tárgyak

azok,

s az

istenitisz-

be kell vallanunk, h o g y
melyek

megérdemlenék,

épen
hogy

alkalmas mód szerint feldolgozva adatnának a nép gyermekeinek

kezébe tankönyvül.

évvel a soproni
tankönyveket,
történetek

s

evang.

művek jelentek
igazgatója, néhai

ker.
meg

h o g y ezelőtt

tanítóképezde

nevezetesen:
a

Igaz,

ki

vallási

a Vendel-féle káté,

bibliai

anyaszentegyház
egymás

adott

húsz

története

című

után a nevezett képezde

Pálfy József fáradhatatlan munkássága

folytán. S bár e könyvek

szíves

fogadtatásban

sültek a hazai s különösen a dunántuli evang.

részenépisko-

lák vezetői által : mindazonáltal óhajtva vártuk mi tanitók, h o g y ezen nehézkes stylban irt könyveket mielébb
korszerű s a paedagogia elveinek is megfelelő tankönyvek
váltsák fel.
A mult évben a Turcsányi-féle jeles bibliai történet
h a g y t a el a sajtót s ime ez évben a népiskolai vallástudományi irodalom ismét gazdagodott e g y tankönyvvel, a Bognár Endre által magyarázott lutheri kátéval.
L e g y e n szabad e könyvről röviden szólanom.
Bognár Endre a kátét 5 részben adja elő.
Az
első rész szól: a 10 parancsolatról, a m á s o d i k : a hit
három főágazatáról, a harmadik: az uri imádságról, a
n e g y e d i k : a keresztség szentségéről, az ötödik: az ur
vacsorájáról. E szerint szerző szakított az eddigi beosztással, a mennyiben az ötödik részt, mely a gyónásról
és az egyházi hatalomról szólt, egészen mellőzte s helyesen. Mert minek azt külön részben tárgyalni, ami
tulajdonkép u g y is bennfoglaltatik a 6-ik részben
A z első részben a 10 parancsolatot- egyenkint
veszi tárgyalás alá a szerző, röviden s a gyermeki felfogáshoz alkalmazva, majd önállóan dolgozva ki, majd
pedig a Vendel-káté anyagát használva.
Különösen

jól, a Vendel-kátétól egészen eltérőleg magyarázza szerző
a harmadik parancsolatot. Igen szép hasonlatokat sző
szerző e parancsolatnál könyvébe, midőn a test és lélek
ünnepi ruhájáról emlékezik s a jegyzetben a három első
parancsolat szoros összefüggését tárgyalja. Igen helyes
a három első parancsolatnak a következő értelmes, rövid
magyarázata is : Tartsd Istent szentnek : i. szivedben,
2. szavaidban, 3. tetteidben. A negyedik parancsolatnál a Vendel-féle káté hosszadalmas kérdései s feleletei helyett szerző a bibliából vett szép példákkal rávezeti a
gyermek ártatlan kebelét a legszebb parancsolat iránti
tiszteletre, a szülők szeretetére és becsülésére. Igen
helyesen tette szerző, h o g y a 6-dik parancsolatot oly röviden adta könyvében s konkrét példákkal nem kisérte.
A többi parancsolat tárgyalása is megüti a mértéket.
A második részt a hitágazatokról meglehetős hoszszasan adja elő
szükséges,

szerző s ez

hogy

gyermekeink

igy

helyesen

van;

mert

felismerjék, a mit az

részt bezáró énekvers két utolsó sora

ekként

e

fejez ki :

»Szent vallás, te v a g y legfőbb kincs, náladnál becsesebb
jó nincs 1*
A 3-dik részt az úri imáról, szintén kellő terjedelemben adja elő szerző, s ha tekintetbe vesszük, h o g y
a Vendel-káté a három első részt 126 oldalon adja kérdésekkel együtt, míg Bognár Endre ugyanezt 63 oldalon tárgyalja kérdések nélkül: u g y be kell látnunk ugyan,
h o g y szerző kevesebbet ad a Vendel-féle káté anyagánál,
de másrészről el kell ismernünk, h o g y e kevesebbel a
célt jobban megközelíti. A 4—5-ik részt egészen megrövidítve adja szerző s igen helyesen, minthogy ezekből
annak idején a confirmálandó gyermekek úgyis elég
terjedelmesen nyernek oktatást.
N e m h a g y h a t o m említés nélkül, h o g y szerző, művét gazdagon megrakta énekversekkel, melyek az illető
helyekre egészen oda illenek. A mű becsét nagyban
emeli szerzőnek azon eljárása is, h o g y a kérdéseket egészen mellőzte. E szerint a tanitó saját belátása szerint
készíthet kérdéseket az e g y e s tételeknél. A mű becsét
különösen emelik tiszta s könnyű irálya, valamint rövid
szerkezetű mondatai.
A pápai

ref. főiskolai n y o m d a tisztán

olvasható,

szép betűket használt a k ö n y v nyomtatásánál.
Vajha szerző mielébb teljesíthetné azon igéretét,
mit előszavában említ, h o g y t. i. kívánatra e g y szakasznak »minta-lecke alakjában való feldolgozását is
mellékeli a második kiadás alkalmával. 4 A prot. tanügy
érdekében óhajtjuk, h o g y a becses munka mielébb megérje a második kiadást 1

Buthy

Márton,

nagyalásonyi ev. tanitó.

B E L F O L D .
A dunántuli helv. hitv. egyházkerületből.
A dunántuli ref. egyházkerületben szomorúan érdekes dolgok történnek. A mit ezen kerületben az
egyházszervezet egyik legfontosabb szabályzatával, a
lelkészválasztási szabályzattal elkövetnek, kemény bírálatot hív ki maga ellen. Ez a szabályzat állapítja meg,
h o g y kik legyenek az e g y h á z minden ügyeiben rendelkezők ; mert igaz ugyan, h o g y világi egyéneknek is volna
ezekbe beleszólásuk, de ők a szólás jogával is ritkán
élnek, netán eltérő véleményük pedig
egyáltalában
nem szokott érvényesülni. Meglehet, h o g y az ő részvétlenségük is oka annak, h o g y a lelkészválasztásra nézve
annyi kapkodó határozat hozatik. Pedig kettős okból
is kívánatos lenne a nem papok beleszólása; először,
mert mint kevéssé érdekelt felek, elfogulatlanabb véleménynyel lehetnek; másodszor, mert épen az ő jogaik
forognak kérdésben. A mostani körülmények között is
gondolják m e g azonban j,az úr szőllejének munkásai, 4
h o g y a táborukon kivül állóktól is figyelemmel kisértetnek, s m é g ha ez nem lenne is így, kötelességük, h o g y a
gyülekezetek jogainak nyirbálásában ne járjanak el könynyelműleg s az egyház jövőjének érdekét ne tévesszék
szem elől.
A z a nézet jutott a dunántúli helv. hitv. e. kerület lelkészeinél uralomra, h o g y a rendes lelkészek
anyagi helyzetét mulhatlanul javítni kell. Ez nem is
kifogásolható. D e igenis kifogás alá esnek a cél elérésére tett intézkedéseik. Mindenek előtt a gyülekezetek választási jogának megszorításával véltek a célhoz közelebb juthatni, s az 1869-ben elfogadott szabad
választást eltörülvén, az 1875. év tavaszán kimondatott,
h o g y a gyülekezet lelkészt csak e g y h á z m e g y é j é n e k rendes
lelkészei közül választhat; és ráadásul választható még
az e g y h á z m e g y e legidősb segédlelkésze.
A dunamelléki ref. egyházkerület (az ő szabályzata szerint más e. kerületbeli lelkész is választható lévén)
megkereste ,keresztyéni szeretet hangján 4 a dunántulit,
h o g y új lelkészválasztási szabályzata a kölcsönösség
elvének megfelelőleg módosítandó lenne. S mi lett
az annak idejében általános megbotránkozást okozott
felelet ? Az, h o g y a testvéri megkeresés, mint a dunántuli reform, egyházkerület belügyeibe való jogtalan avatkozás,
visszautasíttatott.
Tudnunk kell azonban, h o g y az 1875. évi szabályzat meghozatala után alig telt el n é g y hónap, s mindjárt az életbeléptetést követő egyházkerületi gyűlésen
kezdetét vette a tanácskozás annak megváltoztatása
iránt.
Többen sértve érezték magokat az által, h o g y
n é m e l y gyülekezetben segédlelkész lett a lelkész ellenében megválasztva. A komáromi e g y h á z m e g y e lelkészei
tehát n a g y szeretetreméltósággal azt az indítványt terjesztették föl gyűlésükből az egyházkerületre, h o g y
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mondassék ki, h o g y a hol papi állomásra rendes lelkész konkurrál, oda segédlelkész ne legyen választható.
Ezt a javaslatot szerencsésen megbuktatta nyers
őszintesége. Most azonban a tatai e g y h á z m e g y e állott
elő e g y oly javaslattal, melynek lényege amazéval egyezik, célzata más nem lehet, csakhogy ezt nem vallja
meg oly őszinteséggel A z t mondja e javaslat, h o g y ám
választhasson a gyülekezet az egész egyházkerület rendes lelkészei közül; de segédlelkész csak egy, t. i.
az illető e g y h á z m e g y e legidősebb segédlelkésze választathassék, és ez is csak akkor, „ha n é g y rendes lelkész
a választató bizottság által szavazás alá nem bocsáttatott/
Valóban úgy látszik, mintha a szabályalkotási kedv
megpihenni sem szándékoznék addig, mig a gyülekezetek kezei közül minden jogot ki nem ragadott v a g y az
úgynevezett választói jogot egészen nevetségessé nem
tette s az egyház jövőjét teljesen alá nem aknazta. Pedig a gyülekezetek joga nem csupán kedvezmény, hanem
terhes kötelezettségekkel is van összekötve, úgy h o g y
némely helyen az egyházi adó az állami adónak kétszeresét is meghaladja, s épen azért a jogok elvétele,
a kötelezettségek lerovásától, majd az egyháztól és vallástól való idegenkedést is megszüli.
A z egyház jövője tulajdonképen a segédlelkészektől függ.
A dunántuli ref. e. kerület segédlelkészei oly helyzetre vannak elitélve, melyben önképzésük majdnem teljesen lehetetlen, melyben a haladó kortól okvetlenül el
kell maradniok, s melyben lassanként szellemi tompultságnak és az akaraterő, a jellem ernyedésének, szerencse,
ha nem teljes felbomlásának kell bekövetkeznie. Es ime,
a rendes lelkészeknek eszökbe se jut, h o g y a káplánok
helyzete is javítandó lenne ; sőt azok választhatásának
megszorításával, helyzetüket m é g súlyosabbá tenni igyekeznek.*)
Mutatkozik már az ilyen eljárás eredménye a dunántúli reform, egyházkerületben. A
segédlelkészek
igyekeznek a dunántúlról más kerületbe jutni és az is
előfordul, h o g y előre haladt koruk dacára polgári pályára lépnek.
Ébredjen tehát fel már valahára a gyülekezetek közvéleménye. Mozduljanak m e g az e g y e s gyülekezetek élén álló azon lelkészek, kiknek az ügy iránt
való igaz érdeklődésük jótevő hatással lehet.
Ha pedig az egyházkerület önmaga nem világosodnék fel saját érdeke felől: ébredjen fel a konvent,
s annak idejében a zsinat figyelme. Tisztázza az egyházkerületek egymáshoz való viszonyát, és segítsen az
általunk elsorolt bajokon.

Egy

református.

*) A komáromi e. megye nem rég huszonegy forintban állapitá
meg a káplánok évi diját ; a káplánokkal pedig e. megyei vizsgadíj
fejében 36, mond : harminchat forintot fizettet.

Egyházlátogatás Pestmegye felső részében,*)
(Vége.)

Szeptember 15-én d. u. érkezett a superintendens
Csővárra, melynek határán bandérium várta s kisérte a
paplak udvarára, hol Mildóssy János lelkész magyar, és
Pohánka József tanitó tót nyelven üdvözlék. Este a jegyzőkönyv olvasasánal jelen volt a két lelkes Prónay
báró:
Dezső, mint helyi felügyelő, Gábor, mint esperességi
helyettes felügyelő. Ugyancsak ők, másnap Ácsáról átmentek az isteni tiszteletre, melyet Miklóssy J. ifjú tűzzel végzett. A püspök teljes megelégedését fejezte ki a
látottak és hallottak felett. Azután a lelkész vendégszerető házánál gazdag ebéd, volt melyen talpraesett felköszöntések fűszerezték a kedélyes időzést. Megjegyzem, h o g y 4 0 év előtt a regényes fekvésű csővári vár
egy, m é g akkor ép termében vendégelte meg néhai
báró Prónay Kálmán az akkori püspököt, Dr. Szeberényi
Jánost és kíséretét ; ma a vár csak omladozó rom.
Szeptember 16-án d. u. 5 órakor az acsai egyház
küldöttsége a határon fogadta a főpásztort, kit az egyház őszszakálú érdemült j e g y z ő j e : Raksányi
Adolf melegen üdvözölt. A nemzeti zászlókat lobogtató lovas
csapatot Micsinay
Mátyás
közs. és egyházi j e g y z ő és
Jochmann
Gábor gazdatiszt vezették ; a püspököt vivő
díszfogat mellett, díszruhában, báró Prónay Adorján hadnagy lovagolt; a község elején Melcer Etelka nyújtott
át a püspöknek szép virágcsokrot. A Galga hidjánál az
acsai banda játszott. A templom megetti magaslaton
dörögtek a mozsarak ; a majorátusi kastély kertje bejáratánál és kapuja előtt két-két nagy nemzeti színű
zászló hirdeté az örömnapot. A templom előtti téren
sorfalat képezett a tanuló s nagyobb ifjúság s az „Erős
vár nekünk az isten* című éneket éneklé. Itt álltak a
lelkész s a díszmagyarba öltözött két deli termetű báró :
Prónay Dezső és Prónay Gábor urak, az előbbi hatásos beszédet intézvén a főpaphoz. Este felé a paplakon
olvastatott a szokásos jegyzőkönyv, melyből kitűnt, h o g y
az egyházban mindenek ékesen és jó rendben történnek. Ezután báró Prónay Dezső úr adott fényes vacsorát. R e g g e l Budapestről az aszódi lelkészszel megérkezvén a m e g y e alispánja s az esperesség felügyelője :
Földváry
Mihály,
a díszes templom megtelt minden
rendű és rangú hallgatósággal. A szószéki beszédet, az
egyház főnyelvén — tótul — tartá a helybeli lelkész :
Melcer Gyula;
az oltár előtt épületes, kenetteljes magyar s utána tót beszédet mondott a főpásztor, hálásan
emlékezvén m e g a kegyes báró Prónay család áldásdús
százados működéséről. A z első Prónay Gábor,
1752-ben
építtette, nagy küzdelmek s fáradalmak után a templomot, melyről, mert építési engedélyt nem kapott, azt
mondá, h o g y magtárt épít. Ugyanazt 1862-ben közel
12000 frtnyi költséggel beboltoztatta s átalakíttatta a nagy
b. Prónay
Gábor,
kinek hamvai számára hálás fiai

*) Ld. lapunk 40. 41. szamait.

díszes sírboltot emeltek s az
missióját sikeresen folytatják.

egyházban

bold. atyjok

A canonica visitatio emlékére báró Prónay
Róza
és báró Prónay Irma az oltárt, mint a h o g y azt 18 év
előtt bold. édes anyjok tevé, díszes, nehéz ezüst csíp.
kével gazdagon ékített kék bársonyterítővel
díszíték
fel. A főpásztor indíttatva érzé magát az áldozatkész
b. Prónay-családnak
külön j.-könyvi pontban elismerést
és hálát szavazni.
Istenitisztelet után a v e n d é g e k e g y része a paplakon, a presbyterium az iskolában vendégeltetett meg.
A díszebédet B. Prónay Dezső úr adta uri lakában. A z
első pezsgős palack dugójának durranása jel volt a
szebbnél szebb áldomásokra, melyeknél a szellemdús
házi úr maga adott jó példát.
Másnap meglátogattuk a szépen berendezett, most
paliózott iskolát. Délutáni 3 órakor a püspök és kísérete a két báró n é g y e s fogatain — szakadó esőben —
útnak indult Vác-Hartyán felé, hová későn este érkezett meg. A sződi határon, a kellemetlen idő dacára,
n a g y küldöttség hivá m e g a főpásztort, a lelkes Gosztonyi János, csomádi felügyelő úr vendégszerető, szép
kastélyába. 4 0 év előtt is, ép ezen napokon, így volt
Hartyánban a látogatási testület együtt,
csakhogy
az apák helyére, részben a fiak léptek : Dr.
Szeberényi
János, püspök, Sárkány Sámuel fő-, Esztérgály Mihály, alesperes, Melcer János, látogatási jegyző, a vendégszerető
k e g y e s házi úr : Gosztonyi Lajos, már mindnyájan a bol'-dogok álmát aluszszák ; csak a ház úrnője, a tiszteletre
• méltó Triangi grófnő örül m é g ma is a k e g y e l e m napjának.
A j e g y z ő k ö n y v itt olvastatván fel, a
m e g g y ő z ő d é s t szerzett a csomádi egyháznak
rendezett állapotáról.

főpásztor
példásan

A gazdag vacsorát lelkes felköszöntések fűszerezték.
Másnap, 19-én reggel, Csornád leánygyülekezetén :
Bottyánon
keresztül, melynek kis temploma előtt diadalívek emeltettek, számos kocsi kísérete mellett, Csornádra
érkezett a főpásztor. A paplak előtt a helyb. lelkész,
számos szomszéd pappal, nem különben a reform, testvéregyház részéről Erdélyi József veresegyházi és Csilléry szadai lelkészek üdvözölték őt. A z istenitiszteletet
az e g y h á z ifjú lelkésze: Zvarinyi
János v é g z é apostoli
ihlettséggel. Jelen voltak a visitatión, mint hivatalos személyek, többek között : báró Prónay
Gábor, mint helyettes esperességi-, Rudnay József, mint nyugalomba lépett felügyelő és Kemény
Gusztáv a járás fáradhatlan
szolgabirája.
A paplakon elfogyasztott, magyar vendégszeretettel fűszerezett ebéd után, mely talpraesett áldomásokban is gazdag volt, az egész társaság elment a közel
fekvő temetőbe, h o g y az autonomia hű bajnoka : néhai
Esztergály
Mihály főesperes emlékének meghozza a keg y e l e t és hála adóját.

Éjszakára a főpásztor és kísérete a kies Rátóton
keresztül, honnan egykor ócsai Balog Péter kormányzá
a honi evang. egyház e g y e t e m e s hajóját, visszatért
a kedves hartyáni kastélyba, hol másnap reggel bekövetkezett az. apostolok oszlása.
Galgavölgyi.

A várpalotai ev. templom száz évi fenállásának jubileuma.
Magasztos ünnepélynek volt színhelye f. hó i-én
a várpalotai evang. egyház. Reggeli 9 órakor a harangok hivó szózatjára hat lelkész és a presbyterium által
vezetve a távolról s közelről összesereglett nép tömegesen
vonult az ékesen feldíszített templomba. Míg a hallgatóság helyet foglalt, a palotai dalárda énekelt üdvözlő
hymnust.
A z oltár előtt Gáncs Jenő sz.-fehérvári-,
Horváth
Sándor paksi- és Eősze Dezső veszprémi lelkészek fungáltak, majd Zatkalik
Károly ösküi lelkész olvasá fel a
várpalotai gyülekezet s templom rövid történetét, melyből kitűnt, h o g y a hívek csoportosulása a karlovici béke
idejére tehető s a gyülekezetnek már 1700-ban volt
lelkésze. A két prot. felekezet eleinte együtt végezte
isteni tiszteletét. A gyülekezet első lelkésze
Molitoris
v a g y Molnár András volt 1703-ig. Utána Molnár
Sámuel
1 7 0 3 — 1 7 1 3 iskolát építtetett. Utódja
Saarossy
János
1 7 1 3 — 1 7 1 6 , majd Györgyi
Ferenc
1716 - 1725
kisszerű imaházat építtetett. Urszini Sámuel 1725—1735
az a n y a k ö n y w e z e t é s t megkezdette. Tóth Mihály 1735 —
1744 az anyakönyvet kiegészítette a házasultak és
meghaltak rovatával. Balog Ádám 1 7 4 4 — 1 7 5 0 az imaházat feldiszíttette s u g y állt az 1779-ig, Balog, superintendensnek megválasztatván Nemes-Kérre vitetett. Utódja
Kis Zsigmond 1 7 5 0 — 1 7 5 6 a havonként e g y s z e r tartandó
német nyelvű istenitiszteletet hozta be. Nagy
István
1756—1765-ig a már omlatag egyházi épületeket megjavíttatta, Szent-Lőrincre vitetvén, utódja Sikos
István
lett 1 7 6 5 — 1 7 7 2 . Bárány Pál 1772—1778. Horváth
Sámuel 1 7 7 8 — 8 3 , első volt, ki a gyülekezet történetét
megírta „némely élemedett emberséges embereknek szája
vallása* alapján, s ő alatta épüit fel a jelenleg jubilált templom. Vásonkői gr. Zichy István Várpalota ura, mint kath.
főúr, maga is pártolta a gyülekezet instantiáját a „felséges
kir. consilium* előtt. A z alapkő 1779. márc. 18-án tétetett le. A ref. testvérek önkényt nyújtottak segitő kezet
a munkához. „Novbr. első napja, ugy mint mindenszentek ünnepe első napja leve az az emlékezetes nap, melyen 1780. esztendőben, a mi újonnan felépült imádság,
házunkat sok k e g y e s lelkeknek jelenlétökben a teljes
szt. Háromság e g y igaz Istennek ajánlottuk.*
A történet felolvasása után Farkas
Mihály
palotai lelkész lépett a szószékre ; ünnepélyesen emelkedett hangon hívott fel visszatekinteni e g y század kimagasló emlékére a jelen ünnepélyről, majd a lelkesedés
hangján hirdeté Esaiás 26. r. i.-ből kiindulva:
,éros

várunk van, mely megvédi vallásszabadságunkat, a felebaráti szeretetet s istenbe helyezett r e m é n y ü n k e t / A
zsúfolásig tömött templomban az ifjú szónok tüze az ősi
buzgóságot ébreszté fel a keblekben.

rendje mellett végrehajthatók; d e a nőtlenség a mi
erőnk által, Isten k e g y e l m e nélkül lehetetlen, melyet
bár eddigelé sokan fogadtak, de váljon megtartották-é
•— ők lássák !

Adja az ég, h o g y a száz éves templom falai századokon át visszhangozzák az ősöktől örökölt buzgósággal lelkesülő késő nemzedékek magasztos hymnusait 1

20) Minélfogva tanácsosabb lenne minden, bármely

Jener.

állású, rangú

és eredetű emberre

nézve, a ki magának

parancsolni nem tud, h o g y elhagyva a nőtlenségért való
tisztátlan buzgólkodást, — mivel az Istennek
szenek az oktalan és hűtlen (meg nem
mak, — házasságra lépne,

R É G I S É G E K .
Tételek azok számára,
a kik a Krisztus
evangyéliomát
prédikálják
és a kik az
apostolok
oszlása ünnepét
követő vasárnapon
Váradon
vitatkozni fognak
1344.

és

örökké

mert

16) A meghalt szentek tisztelete nem áll imádásukban, v a g y segítségül hívásukban, hanem hitöknek,
szeretetöknek, jótéteményeiknek (tisztüknek), állhatatosságuknak utánzásában.
17) A keresztyén szabadságnak 4 faja van.
Az
első a szellemi, melynél fogva a Krisztusba vetett hit
által az isten haragjától és a sátán, a halál és a poklok hatalmától és zsarnokságától szabadulunk. A 2-ik,
h o g y (ugyanazon) ugyancsak Krisztus által ez élet zivatarában megvigasztaltatunk.
A 3-ik, h o g y a Mózesféle hármas törvénytől szabadok vagyunk. A 4-ik, h o g y
a z \ emberi h a g y o m á n y o k t ó l (intézvényektől) vagyunk
szabadok.
18) H o g y mit kelljen tartani a keresztyének böjtjéről és az ételektől való önmegtartóztatásukról, arra
nézve megjegyezhető, h o g y a keresztyének böjtje között,
amely a szentírásban parancsoltatik, és az ételektől való
önmegtartóztatás között, amely a szentírásban nem parancsoltatik, n a g y a külömbség.
19) Továbbá a szerzetesi fogadalmak közül a szüzesség, s z e g é n y s é g és engedelmesség, lényegeseknek
mondatnak, mert ezek a szeretet által és a természet

(az

tet-

n e h o g y fajtalanságaért itt is

örökké való életben

is)

bűnhődjék;

fajtalanok nem fógják birni az Isten országát. 4

sa

21) K é t szentség van,

amely az Evangyéliombaii

újonnan rendeltetett s (a mely bír a bűnök
nak ígéretével) melyhez a bűnök

bocsánatjá-

bocsánatjának Ígérete

van csatolva : a keresztség és az ürvacsorája.
22) Mint a keresztségnél megmarad a víz a maga

(Vége.)

15) A vallástétel hármas : az első a hitről, a 2-ik
a szeretetről, a 3-ik az egyházi. A hitnek megvallása
az, midőn kiengeszteljük és kibékítjük a haragvó istent
keresztyén áldozattal. A szeretet megvallása az, h o g y
a mennyire tőlünk telik, felebarátainkkal, — akiket v a g y
példankkal, v a g y becsületökben, v a g y (dolgaikban) vagyonúkban, v a g y festőkben megsértünk, — kibéküljünk és
azokat kiengeszteljük. Ezen két vallomástétel nélkül
szűkölködtek kezdettől fogva minden szentek ; ezek nélkül
soha senki nem idvezíilhetett, s nem is idvezülhet.
Mindkettő parancsoltatik a szentírásban. A harmadik
az egyházi, amely ámbár a szentírásban nem parancsoltatik, mindazáltal oktatás, tanácsadás és vigasztalás kedvéért a k e g y e s és tanult lelkésztől szeretendő és megtartandó, a parancsolatok aggodalmas előszámlálgatása
nélkül.

is

nem

tartott) fogadal-

saját természetében,
szentlélek

működik,

mely által
munkálván

azonban

megkeresztelt minden bűnének eltörlését:
csorájánál
göknek)

is

a kenyér

az igével

az idvezítő

és bor, saját

ú g y az úrva-

állagának (lénye-

é p s é g é b e n maradván, általok a szent lélek

igével

hat.

jelek,

hanem

A

kenyér
valóban

Krisztus szellemi

és

bor

magának

testének

vételnél
a

a

hitet és a

nem

jelzettnek

és vérének

mutatói,

az
üres

vagyis
közlői

és kiszolgáltatói.
23) A szentség teljességéhez három szükségeltetik ;
a szerzőnek ígérete, az elemek, és maga a c s e l e k v é n y . '
Ha csak e g y is hiányzik ezen kellékek közül, nincs m e g
a szentség. A z ígéretet értelmes, n a g y hangon kell hirdetni. Mind a két színnek: a kenyérnek és bornak'
m e g kell lennie. V é g ü l m e g kell történni magának a '
cselekvénynek, h o g y a pap a Krisztus (személyében)
nevében nyújtsa (a vevőknek) a részesülőknek, s h o g y
a részesülők e g y e n e k és igyanak, mert épen ezen
evés és ivás a valódi használata az úrvacsorájánák,
e szerint, h o g y : „ V e g y é t e k , egyétek, v e g y é t e k , igyátok. <( (Itt kitörülve két sor.) Ezen használaton kivül,
midőn elkülöníttetik a kenyér és a bor, v a g y midőn
körülhordoztatnak, nem méltó a sákramentom névre
sem ; hanem egyszerűen és nyíltan kimondjuk, h o g y
az említett helyes használaton kivül, az bálványozás,
bálványimádás, és hamis istentisztelet.
24) A szentségeket nem kell imádni, mivel az
isten semmiféle látható dolognak alakjában nem akar
tiszteltetni. Azért azonban, mert letérdelünk, nem az
elemeket imádjuk, hanem az isten igéje iránt tanúsítunk
tiszteletet.
25) Végül, mivel mindenki, hacsak üdvét elveszíteni és örökre elkárhozni nem akar (.örök elkárhozás
feltétele alatt), a maga hitét bizonyítani és megvallani'
az isten, az angyalok és az emberek előtt köteles : azért
bárki, a ki eltitkolja v a g y elhallgatja bármely ürügy
alatt is a felismert igazságot, azt maga Krisztus is a
maga igazságos Ítéletében m e g fogja tagadni az ő atyja*
90*

és annak angyalai előtt. A kit pedig ő megtagad, az
alávettetik az ördög zsarnokságának és örökre elkárhozik.
Az eperjesi városi levéltárban lévő latin eredetiből fordította :

Hörh

József.

K Ü L F Ö L D I EGYHÁZ ÉS ISKOLA.
A skót szabad egyház köréből.
Edinburgh, 1880. okt. 29.

A skót szabad egyház bizottsága, „The Commission of the Free A s s e m b l y 4 okt. 28-án rendkívüli gyűlést tartott. A gyűlés tárgya volt azon bizottság jelentésének meghallgatása, mely augusztus hónapban küldetett ki Smith Robertson aberdeni theol. tanár amaz
iratai megvizsgálása ügyében, melyek nagy mozgalmat
idéztek elő az egyház körében. Smith professor irataiból
(„Haggai and Hebrew Language and Literature®, megjelent az Encylopaedia Britanicában s „Animál Worship
and Animál Tribes among the Arabs and in the Old-Testament®, közöltetett a Journal of Philologyban) kivonatok
készíttettek annak kimutatására, h o g y Smith tanár a szentirati könyvekről oly tiszteletlen módon beszélt, h o g y
azok szerint nehéz volna az olvasónak Istent tekinteni
azon könyvek szerzőjéül, s h o g y azok a történeti tényeknek nem hiteles elbeszélései (értve az ó-testamentomot).
A gyűlés több tagja protestatiót nyújtott be, úgyszintén Smith tanár is hosszasan beszélt, kiemelvén, h o g y a gyűlés alkotmányellenesen járt el, midőn
mellőzte az aberdeni alsóbb illetékes forumot (az aberdeni presbyterium elnöke Smith pártján van) s h o g y
az ellene emelt vádak nem állhatnának meg, ha igazságosan megfontoltatnának; panaszkodik végül, h o g y a
nehéz kérdések becsületes tárgyalása helyett agitatióval
igyekeznek elnyomni őt.
Két indítvány talált támogatásra: az egyik Dr.
Wilsoné, melynek gyakorlati része az, h o g y Smith a következő tanévben ne taníthasson; a másik Mr. Ross Tayloré, felhozván a többi közt, h o g y a jelen gyűlés nem
illetékes hatóság; érintette továbbá, h o g y Smith vigyázatlan állításainak közzététele miatt megintésre méltó ;
kifejezi továbbá a reményt, h o g y Smith előadásai alkalmával nem fog megfelejtkezni a fő Assembly intéseiről. E g y másik indítvány egyszerű köszönet a kiküldöttek, különösen az egybegyűltek buzgalmáért, — nem
talált támogatásra. Szavazás alkalmával Dr. Wilson
indítványa fogadtatott el 260 szavazattal 202 ellen,
tehát 78 szótöbbséggel.
Smith tanár fiatal, 26 éves, tanítványai előtt közkedvességben áll, pártja nagy. Nem valami uj eszméket, hanem csak a német theol. szelídebb kritika vívmányait igyekszik átültetni Albion földére. A bibliáról
a legnagyobb tisztelettel beszél s épen azért veszélyes
ellenségnek tartják.
Fa
István.

I R O D A L O M .
A z ,,Éneklő Kar" ü g y é b e n . Felkérem mindazokat, kik a Kálmán Farkas gyűdi ref. lelkész úr által
írt „Éneklő Kar 1 című műnek megjelenését aláírásukkal
s illetőleg előfizetési kötelezettségükkel lehetővé tették,
s kiknek ezen munka a közelebbi napokban viteldíjmentesen megküldetett, szíveskedjenek az előfizetési díjat, 80 krt, Hornyánszky Viktor úrhoz (Bpest, V . ker.,
nádorutca 28. sz.) vagy szerzőhöz (Gyííd, u. p. Siklós)
mihamarább beküldeni. Tudatom továbbá, h o g y ezen
munka, melynek tiszta jövedelme a bpesti protest. árvaház javára fordíttatik, Hornyánszky Viktor úrnál megrendelhető, és 80 kr. beküldése után azonnal díjmentesen megküldetik. Ezen munkát, — mely azon tudósoknak és szent poétáknak életrajzát tartalmazza, kik a
magyarországi reformátusok most használatban levő énekes könyvében foglalt énekek szerzői voltak — a menynyiben ezek életrajzi adatai ma már előkutathatók voltak, — s mely munkából protest. egyházi közlönyeink
már több mutatványt közöltek, — feleslegesnek tartom
újból a t. közönség pártiogásába ajánlani; azt hiszem,
h o g y eléggé fogja e munka maga magát ajánlani, és
reménylem, h o g y nem csupán a szerző óhajtotta ezen
munka irása által „a tisztelet és hála adóját leróvni
azok iránt, kik Isten dicsőségét énekelték, midőn mi
nem voltunk® ; de lesznek mások is számosan, kik énekes könyvünk iránti kegyeletük és tiszteletük által indíttatva, kegyelettel és érdekkel lapozgatják át azon
több mint 50 életrajzot, melyeket szerző e művében
elénk tár; s annyival is inkább, mert valóban nem e g y
helyütt teljesen megközelítve látjuk azon egyik célt,
melyet szerző e munka készítésekor — mint előszavában mondja — maga elé tűzött, nevezetesen „egy oly
tükröt ad ő ezen életrajzokban a mai ifjúság elé, melyben ez megláthatja, miként tudtak e dicső férfiak fáradni, tanulni, ismereteket gyűjteni, nem anyagi haszonért, hanem, hogy Istennek és szent egyházunknak szolgáljanak, használjanak.® Kedves és hasznos olvasmányul
szolgáland ez nem csupán az egyháziaknak, de énekes
könyvünk s multunk jelesebb egyházi férfiai iránt érdeklődő minden mívelt protestánsnak, s e mellett az
ezen munka után befolyó jövedelemmel e g y nemes célú
oltár tüze is élesztetik.*) Farhas
József.
A m a g y a r h o n i ág. h. evangélikusok négy egyházkerületének névtára 1880. évben. A z egyetemes gyűlés
megbízásából kiadta Haan Lajos egyetemes egyházi főjegyző. Bpest, Hornyánszky Viktornál. Ara 1 frt. — Régi
óhajtás ment teljesedésbe e 236 lapnyi füzet kiadásával. Eddigelé a 4 egyházkerület időhöz és közös rendszerhez nem
kötve adta ki névtárait. Ahány, annyiféle alakban jelent
meg, s csak nagy bajjal lehetett összegyűjteni a Pozsonyban, Budapesten, Rozsnyón, Győrött megjelent füzeteket.
*) A hazai egyházi és isk. lapok t. szerkesztőségeit kérem legalább az első pont közlésére.
'
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Végre valahára e primitív állapotoknak vége v a n ; az a
munka, melyet oly jó volna a retormátusoknak is utánozni,
elkészült, s egyetlen kötetből megismerkedhetünk ha nem
is az összes hazai evangélikusok egyházi viszonyaival
(mert hát az erdélyi atyafiak még mindig Grossfürstenthum
Siebenbürgenben képzelik magukat), de legalább 4 / 5 -ödével. E munka elfogadott rendszere jó, főkép azért is, mert
minden kerületnél pontosan végre van hajtva. Legelői az
ev. egyház egyetemének történelme, aztán a jelenlegi
egyetemes ev. egyház központi tanácsai foglalnak helyet.
Azután jő a dunáninneni, dunántúli, bányai és tiszai kerület, mindenik a maga egészében ; rövid történetök előrebocsátása után a kerületi tisztikarok, aztán az e g y e s
esperességek következnek. L e g v é g é n egyházi és iskolai
összesítés, aztán név- és gyülekezet-lajstrom áll, minélfogva a munka gyakorlati hasznavehetősége biztosíttatik. Külön függelékben a főiskolák tárgyaltatnak. Mulasztás számba jöhet, h o g y a név- és gyülekezet lajstrom
nincs szabatosan ABC-rendbe szedve, továbbá, h o g y az
egyes egyházkerületek népessége nincs összeadva, csak a
főösszeg van föltüntetve, mely szerint a négy kerületben
a lelkek száma 876.314. Még egyszer kifejezzük örömünket az evangélikusok egyházi rendezettségének ezen legújabb jele fölött, s csak azt kívánjuk, vajha e kötet ösztönt
adna a reformátusoknak, hasonló munka létesítésére.
P r o t e s t á n s naptáraink 1881-re már megjelentek.
A z egyik, az őszszel 27 év óta rend szerint bekopogtató régi jó házi barát, a jelenleg Dúzs Sándor tanár által
szerkesztett Protestáns uj képes naptár, melyben az idén
Fabiny Teofil,TarcyLajos, a pápai ref. főiskola, Kerkapoly
Károly, Bersier Eugén jól talalt és finom kivitelű képmását szemlélhetjük. Tartalmát a következő, sikerült
cikkek képezik : A káplán bibliája, Könyves Tóth Kálmántól. A mi egészségünk, Somogyi Rudolftól. A z
igazi József, holland beszély, Cremertől. Hová Julis, beszély. A z okos biró. Továbbá képmagyarázatok Dr.
Csiky Kálmán és Dúzs Sándor, költemények Börzöli
Gábor, Kóródi Sándor és Faluhelyi Gábor tollából.
Végűi a prot. egyházi és iskolai tiszti névtár egészíti
ki e tartalmas füzetet. Kiadója a Franklin-társulat, ára
50 kr. — E naptár kis öcscse a Prot. árvaházi
képes
naptár is kiállt már a sikra. Szerkeszti Farkas József,
kiadja Hornyánszky Viktor, ára 30 kr. Jeleseink arcképcsarnokában ott látjuk Fabiny Teofilt, Göncy Pált,
br. Radvánszky Antalt, s annak az új Lorántffi Zsuzsannának özv. Szalai Pálné szül. V. Faragó Zsuzsannának arcképét. Szentkúti Károly jó humorával irja le
Erdősi grammaticájának ismert történetét, tódítva, a
históriai hűség rovására, azzal is, h o g y az végkép elveszett volna. No de ennyi licentiát az olvasó szívesen
megbocsát neki azért az élvezetért, melyet jóizű elbeszélésével szerez számára. Válogatott szép versek is
vannak e naptárban Csengey Gusztáv, Forgács Endre
ceglédi segédlelkész, Petrovits S., Győry Vilmos, Bacsa
Béla tollából. Sikerült nagyobb cikkek mellett sok érdekes apróság és tanulságos anekdota is tanúskodik e

naptár ügyes szerkesztése mellett. Melegen ajánljuk
olvasóink figyelmébe e naptárat, mely mint magyar
prot. népnaptár ez évben teljesen megoldotta feladatát.
Kókai Lajos kiadásában megjelentek:
Halotti
imák.
Irta Szász Károly. Második bővített kiadás.
Szász ,Papi dolgozatainak 4 i-ső kötete. (Ld. lapunk f.
évi 43. számát.) 8-rét, X -f- 282 lap. Ára kötve 2 frt.
4 0 kr. — Egyházi beszédek ünnep és vasárnap délutánra.
Irta Zombori Gedő megyaszói ref. lelkész, i-ső füzet. 8-rét,
164 lap. Ára I frt. 20 kr. Gondunk lesz rá, h o g y ezen,
lelkészeinket közvetlenül érdeklő munkák lapunkban
mielőbb kellőképen méltatva legyenek.
Szabadkán Schlesinger S. nyomdájában megjelent :
Nagy Sándor, történeti tragoedia 5 felvonásban. Irta
Hiador (Jámbor Pál). Ára 4 0 kr. Hiador, irodalmunk
régi gárdájának máig munkabíró, kiváló tagja, e kötetkében, összegyűjtött színműveinek első füzetét adja a
közönség kezébe. Hiadornak már első drámai kísérleteiben is sok erő és határozott tehetség nyilvánúlt, mely
megizmosodván, régi dagályát elhagyta, s olyanná lett,
h o g y műveiben, m é g Jókai szerint is, sok a valódi költészet. N a g y Sándor, akár compositioját, akár technikáját tekintsük, kétségkívül egyike Hiador legsikerültebb
drámáinak; azonkívül vannak részletei, mint Harpalus
szerelmi vallomása, melyben ez intrikus vak szenvedélyét, v a g y Sándor halála, melyben az élte véghatárán
vergődő nagy hadvezért saját szavaival mesterileg jellemzi. Mint olvasmányt is jó lélekkel ajánlhatjuk.
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egyházi beszédekhez cimű munkám tisztelt megrendelőit van szerencsém értesíteni, h o g y címzett munkám immár sajtó alatt van s uj évre valószínűleg megjelenik.
Megrendelések, melyek hozzám Mike Pércsre (u. p. Debrecen) intézendők, m é g mindig elfogadtatnak.
Egy
példány ára 2 frt. 50 kr. Nagy Lajos, ref. lelkész.
S z o m b a t h e l y e n , mint a szerzők sajátja, épen most
jelent m e g : Földrajz, a vasvármegyei elemi népiskolák
Ill-ik osztálya számára. A z 1877-ki ministeri tanterv
alapján szerkesztette Szombathely város községi elemi
tanító-testülete. Szombathely térképe, cimere és Vasm e g y e térképe van hozzá mellékelve. Ára 25 kr.
A Franklin társulat kiadasában megjelentek: A
nyelvoktatás
módszertana.
Tan- és vezérkönyvül tanítóképző intézeti tanulók, tanítójelöltek és tanitók számára.
Irta Erdődi János tk. igazgató. Terjedelme 320 lap,

ára 2 frt 40

kr. — Deutsches

Sprach-

und

Lesebuch.

Német nyelvi tan- és olvasókönyv, III. IV. rész. A középiskolák III. és IV. osztálya számára. Irta Jónás Já-

nos, tanár. Ára 2 frt. — Európa

államainak

leírása a

magyar királyság és Európa déli félszigetének kivételével. A reál- és polgári iskolák II. osztálya számára.
Irta Jablonszky János, tanár. 5 térképpel. Ara 70 kr.
T á b o r s z k y é s P a r s c h n á l megjelent: La brabangonne. (A belga hymnus.) Pour piano par F. Bayer,
Ára 50 kr.

K Ü L Ö N F É L É K .
* S z e m é l y i hírek. A z ág. h. ev. egyház egyetemes felügyelője, br. Radvdnszhy
Antal e hó 13-án fogja
ünnepelni közszolgálatba lépésének ötvenedik évfordulóját Besztercebányán. A z ünnepélyen nemcsak a Radvánszky főispánsága alatt álló Zólyom- és Túrócmegyék
értelmiségének színe-java siet részt venni, hanem a
szomszéd m e g y é k is küldöttségek által lesznek képviselve. Reméljük, h o g y az ág. h. ev. e g y e t e m e s e g y ház is kellőképen fog gondoskodni illő képviseltetéséről. — A bihari ref. e g y h á z m e g y e őszi közgyűlésén
Papp Károly püspökií lelkipásztor egyhangúlag választatott m e g ismét az esperesi tisztre, melyet már
12
év óta, állandó elismerés mellett tölt be. A benne összpontosult bizalmat azonban minden rábeszélés dacára
sem fogadta el, s csak annyit igért meg, h o g y esperesi hivatalát folytatni fogja a tavaszi közgyűlésig, azontúl
azonban semmi szín alatt sem fogadja el e megtiszteltetést. Hasonlóan tett Ember Pál mezőkeresztesi lelkész,
ki egyházi tanácsbirául ismét megválasztatván, ebbeli
tisztségéről lemondott. A lemondás elfogadtatott, de
egyszersmint eddigi odaadó működéseért jegyzőkönyvi
elismerést szavaztak m e g részére. — A nógrádi ev.
esperesség főesperesévé Svehla János uhorszkai lelkész,
felügyelőjévé ismét Veres Pál kir. tanácsos választatott
meg. — A z alpestesi ref. gyülekezet m. hó 24-én egyhangúlag- Be.nlt.fí Sándor papjelöltet választotta lelkészévé. — A debreceni ref. akadémiai jogász-önképzőkör jelen tanévre megalakult. Elnökké Takács
Gábor,
főjegyzővé Róth Ferenc, pénztárnokká Fráter
Barnabás,
aljegyzővé Tóth Sándor választatott meg. — F o l y ó hó
i-sején szentelte fel Cékus István tiszai superintendens —
mint minket tudósítanak, Haitsch Pál eperjesi hitjelöltet
és tanítót szepes-bélai, és Hűvössy Lajos szintén eperjesi
hitjelöltet ujvásári segédlelkészszé.
* A z eperjesi ág. h. ev. k o l l é g i u m ifjúsága — mint
minket tudósítanak — szintén kifejezte rokonszenvét a
lengyel nemzet iránt, az által, h o g y azon lengyel ifjakat, kik Kassán tartózkodtak, meghívta Eperjesre. Fogadtatásuk a lehető legmelegebb volt.
Megérkezésük
napjan tiszteletökre közebédet rendeztek, melyen körülbelül 70—80-an vettek részt. A felköszöntésekben
természetesen nem volt hiány. Legelőször Prihoda Etele
joghallgató emelt poharat kollégáiért a jogakadémia
nevében ; azután Otrokocsi V é g h Dániel tanár a kollégiumi tanári kar, Dr. Berzevicy Albert m e g y e i főjegyző
a m e g y e s K y s s Géza városi főjegyző a város nevében
köszöntötték fel a vendégeket. Kósa Barna joghallgató
pedig e g y alkalmi verset olvasott fel. Este kitűnően
sikerült balt rendezett az ifjúság, lengyel baratainak
tiszteletére. A z ifjak m é g az nap szándékoztak ugyan
Eperjestől búcsút v e n n i ; de oly jól érezték magukat
ott, h o g y m é g a következő napot is Eperjes vendégszerető falai közt töltötték, amikor is megjelentek az

eperjesi Széchényi-kör által rendezett hangversenyen.
28-kán este utaztak el Héthársra, kifejezvén legmélyebb
hálájokat és elismerésöket a véghetetlenül szíves fogadtatás felett.
* B i h a r m e g y e i Nagytótfaluban állami iskola állíttatván föl, ezen uj iskola helyiségeül a ref. iskolát adták át tíz évi időtartamra. A z állami iskolában a ref.
tanitó fog ezután is tanítani, miért is eddigi
fizetéséhez az államtól 200 frtnyi pótlékot fog nyerni.
* A l o s o n c i ág. h. ev. gyülekezet legutóbbi presbyteri gyűlésén oly határozatot hoztak, mely ujabb
tanúbizonyság a mellett, h o g y felvidéki
evangelikus
hitfeleinket hazafiatlansággal a legtöbb esetben méltatlanul vádolták. Losoncon ugyanis régi szokás szerint egyik vasárnap magyarúl, a másikon tótul prédikál
a lelkész, sátoros ünnepen pedig felváltva, az első napon magyar beszédet mondtak, a következő sátoros
ünnep első napján viszont tót beszédet. Mosf. elhatározták, h o g y a magyar beszédek száma szaporíttassék,
a sátoros ünnepeken pedig az első napi prédikáció mindig csak magyar legyen. N a g y o n örülünk rajta, h o g y
losonci hitfeleinket ily hazafias tettökért üdvözölhetjük.
* A párizsi Figaro, mióta az ultramontánok kezébe
került, az állam törvényei ellen izgatók központi közlönyévé lett, melyben a jezsuita-párt tótágast áll, túrja
a tajtékot, s végez e g y é b testgyakorlatot ad majorem
Dei glóriám. Csütörtöki számaban pedig, mely e pillanatban jutott kezünkbe, vezércikke gyanánt e g y formula van
lenyomtatva, mely szórói-szóra így hangzik: „Tiltakozás
a lelkiismereti szabadság nevében. A lelkiismereti szabadság nevében, melynek elvét minden alkotmányunk successive elismerte és a melynek gyakorlatán erőszakot követtek el : alólirott erélyesen protestál a márc, 29-diki rendeletek alkalmazása ellen.* E protestálást, melylyel a klérus lóstatva házal, azóta e g y millió példányban szórtak
szét Franciaországban.
A tiltakozáshoz Tarbé Ödön
irta a comitivát, melynek receptje: v é g y e g y csomó
bombasztot, csinált virágot, lói maradványt, öntsd le
patchoulival, köpj rá s kész a Tarbé-féle vezércikk,
megint csak — ad majorem Dei glóriám !
* A miskolci ref. e g y h á z , mint halljuk, halottak
napján a temetőbeli sírok kivilágítását megtiltotta.
Ha
ez i g a z : u g y a miskolci egyház igen helyesen cselekedett. A protestáns e g y h á z a hiábavaló külsőségeknek
általában nem barátja. A protestáns ember nem szőrűit
arra, h o g y halottjai iránt érzett kegyeletének, a sírok
kivilágítása által adjon kifejezést. A kath. egyház igenis
félünnep gyanant üli m e g a mindenszenteket követő
napot. Legelőszőr clugnyi Odilo hozta be 998-ban a
halottak napja ünnepét ; csakhamar altalánossá lett; misével és a dies irae zengedezésével ülték meg. Azoktól
örökölte Németország némely prot. vidéke a halottak
napjának, mint elhunyt szeretteire emlékeztető
napnak
megülését; de ott sem vált általánossá. Hazankban
azonban vadonat új szokás a prot. sírok kivilágítása,
mely divat gyorsan terjed, s mint vidéki lapokból ol-

vassuk, már Debrecenben is több ref. sírhalmon lobogott
az é g ő kanóc, Nagyváradon m e g e g y ref. papi e g y é n
olyan requiem-félét tartott a templomban. Ezek a tünetek elvitázhatlanúl kath. befolyásra vallanak, melynek
hatását lelkészeinknek kellene m é g csirajában,
társadalmi
úton elfojtani.
* A z e n e s e i é s bezii ág. h. népiskolák számára
Eőry Kálmán, győri asztalosmester 2 0 0 frtos alapítványt
tett oly célból, h o g y annak kamatai évenkint a s z e g é n y
sorsú tanulók részére bevásárlandó könyvekre és tanszerekre fordíttassanak.
* A f u g y i i ref. t e m p l o m o t Biharmegyében, elpusztítással fenyegeti a Sebes-Körös árja, m e l y oly erősen
rohan a nevezett templom töltésének, h o g y azt a legkisebb áradásra menthetlenül el fogja mosni. E műemlékünket f e n y e g e t ő baj orvoslása céljából már megkerestetett az alispáni hivatal, s felkéretett arra, h o g y a
fugyii templom ár elleni m e g v é d é s e érdekében minél
hamarább intézkedjék. A szóval tehát rendben volnánk,
hátra van a tett !
* Katholikus bank a fővárosban. A „National Ztg*
újságolja, h o g y párizsi tőkepénzesek és kikergetett jezsuiták a bécsi osztrák tartományi bank mintájára Budapesten kath. bankot szándékoznak allítani. Ajánljuk nekik,
h o g y előmunkálatul dolgozzanak ki e g y kath. egyszeregyet. Attól tartunk, h o g y a csalhatatlansági d o g m a figyelembevételével készítendő e g y s z e r e g y b e n 2 X 2 = 5 !
* T a r c y L a j o s jubileuma e hó 5-én az ünnepelthez méltóan ment végbe. A d d i g is, mig bővebb tudósítást közölnénk, megemlítjük, h o g y Pap Gábor üdvözölte
Tarcyt a dunántúli ref., Karsay Sándor az ev. e g y h á z kerület, Bocsor István a ref. tanári kar nevében. Pápa
városa, az ottani ref. és ev. gyülekezetek, a jubiláns
tanítványai, kik ezüst koszorút nyújtottak át, a gymnáziumi növendékek, s az önképző-kör részéről küldöttségek tisztelegtek. A z ünnepelt, kihez számos üdvözlő
távirat érkezett sok kitűnőségtől, királyi tanácsossá neveztetett ki. Lakoma, faklyaszene s táncvigalom képezték az ünnepély többi részét. A veterán tanár jubileumát n a g y közönség részvétele élénkítette.
* T a n i t ó k v e s z e d e l m e . A „Kárpát*-ban olvassuk,
h o g y a munkácsi g. kath. püspöki kormány a hatósága
alá tartozó e g y h á z m e g y é b e n mintegy 4 0 b e r e g m e g y e i
tanítót vizsgáztatott meg, kik képezdét nem végeztek.
Mivel ezek közül egyik sincs képesítve, hivataluktól
felfüggesztettek s állomásukra pályázat hirdettetett. Azonban legkisebb aggodalmuk sem lehet, h o g y uj erők
által kiszoríttassanak, mivel az ily állomásokra, hol az
egész fizetés lakáson kivül alig m e g y 30—40
frtra, bizonyára kötéllel sem tudnak képesített e g y é n e k e t fogni.
* N a z a r é n u s o k B é k é s m e g y e területén eddigelé
csak Orosházán és Csabán mutatkoztak. A hódmezővásárhelyi és sarkadi próféták azonban most már Mezőberényben is próbálják a szerencsét. Kilátásaik azonban
ezen ág. h. ev. és ref. községben a lehető legcsekélyebbek.

N E C R O L O G .
Id. Sipos János emlékezete.
Közel fél' századig hordozni az Urnák

terhes, de

g y ö n y ö r ű s é g e s igáját, szép és felemelő gondolat. Megharcolni ama nemes harcot, a pályát megfutni, a hitet
megtartani, mindez több szenvedéssel, mint gyönyörrel,
több hálátlansággal, mint hálával jár.
A boldogúlt Id. Sipos János, belényes-ujlaki lelkésznek is kijutott a szenvedésekből a maga osztályrésze.
Igaztalanok lennénk
ázonban,
ha elvitatnók,
hogy
hányattatásai közepett is nem találta m e g nemes érzületének, buzgóságának jutalmát. Igenis megtalálta a
családi élet körében, megtalálta tiszttársai szeretetében,
tiszteletében, kik élte utolsó napjáig kimutatták iránta
a rokonszenv, elhunytával pedig a k e g y e l e t tiszta érzelmeit. Csak azok tudták őt igazán méltányolni, szeretni
és becsülni, kik közelében éltek. A z ő igénytelen egyszerűsége nem engedte, h o g y n a g y o b b körben fényeskedjék
lelkének világa, ép ezért a kik távol éltek tőle, nem
ismerhetvén becsületes lelkületét, magyaros jellemét,
sokszor inkább ártalmára voltak törekvéseiben, mint
elősegítették volna. K é n y e l e m b e n soha sem élt, mert
szerény jövedelmű egyházakban lelkészkedett. A z önfentartás és gyermekeinek tisztességes taníttatása n e h é z
teherrel súlyosodtak vállaira, és ő e terhek és hányattatások közepett sem feledkezett m e g önmagáról, mert
a kortól elmaradni bűnnek tartotta volna. N e m volt
n a g y szellem, de azon kis körben, melyben élt, melynek éltét s munkásságát szentelte, a maga helyét becsülettel betöltötte. A z irodalomról soha sem feledkezett
el. Ha anyagi állása engedte, 3 — 4 lapot járatott, de
e g y egyházi lapja mindég volt, s főkép a Prot. E e y l i .
és Isk. L a p volt az ő kedves vendége, mellyel, ha talán
n a g y o n is szabadelvű cikkeket olvasott belőle, gyakran
el-elvitázgatott magaban. Bátran állíthatjuk, h o g y sok
társánál, kik őt talán föl sem vették, több ismerettel és
jártassággal bírt az irodalom terén. Hivatalaban pontosságot, lelkiismeretességet tanúsított. Míg testi ereje m e g
nem tört, buzgón munkálkodott egyházanak anyagi előmenetelén ; de már 3 év óta g y e n g ü l v é n testi ereje,
nem vihette ki terveit. Utolsó napja e földi életben
okt. 17-ike volt. Vasárnap volt épen. Kisebbik fiat,
ki mellette segédlelkész volt, b e t e g a g y á h o z híván, meghagyta neki, h o g y az előljarókat templom után hivja
be hozzá. Megható, magasztos, de fájdalmas jelenet volt,
midőn az elöljáróság a községi j e g y z ő v e l belépett, s
megállottak öreg lelkészük b e t e g á g y a előtt. Még e g y szer erőt nyert a sokat szenvedett test s a b e t e g lelkész
felült ágyában ; m é g egyszer fellángolt a nemes lélek,
m é g egyszer megmozdultak az ajkak s a nyelv szólni
kezdett. „Érzem, úgymond, utolsó órámat, búcsút akarok
tőletek venni. Engedjetek meg, ha nem felelhettem m e g
pásztori kötelességeimnek ugy, a mint óhajtottam. Mikor
közibetek jöttem, már megtört harcos valék.* Ekkor az elöljárók egyhangúlag meghatva felelék: „nyugodjék m e g
tiszteletes uram, m e g voltunk elégedve szolgálatával, szerettük mindnyájan.* É s ekkor utoljára felemelé kezeit,
megáldá őket, s kezet fogva mindenikkel, végbúcsut

vett- tőlük.-Azok az erős természetű, kemény szívű em-

berek, könyek közt váltak m e g a jó öreg tiszteletes
halálos ágyától. Esti 9 órakor megszűnt dobogni a
nemes sziv, eltávozott a szerető lélek. Nagyobbik fia,
kit a lelkészi functió távol vidékre szólított, midőn éjjel
megérkezett, már csak hideg tetemeire borulhatott.
A boldogult született Kecskeméten, 1808. jun.
17-én. Atyja nemes Sipos Gábor, anyja Baky Lidia aszszony volt. Tanulói pályáját az akkor hat osztályból állott kecskeméti gymnasiumban kezdte, honnan 1824ben a debreceni főiskolába ment, hol a bölcsészeti-,
jogi- és hittani tudományokat elvégezvén, az 1830-ik
évben Érmihályfalván lett akadémikus rektor. 1832.
őszén Békésre hivatott segédlelkésznek b. e. nagybátyja,
Sipos József békési lelkész mellé. 1834-ben a sonkolyosi
kisded gyülekezet rendes lelkipásztorává lett. 1839-ben
szakáli, 1843 ban remetei, 1859-ben bájji, 1863-ban belény es-ujlaki lelkész lett. Ez utóbbi helyen
17 évi
lelkipásztorsága alatt béke, nyugalom és szeretet környezte. Itt talalta fel az annyit zaklatott lélek, csendes
nyugalmát, családja és hívei szeretetében. Sokat szenvedett teste itt találta fel az örök nyugalmat, s hívei
poraival vegyülve itt aluszsza örök álmát.
Első házassága, mely gyümölcstelen és boldogtalan volt, 13 évig tartott. Második házasságra lépett néh.
Sófalvy József tárkányi lelkész s Újvári Zsófia asszony
leányával Luizával, kivel 32 V, évet töltött boldog családi életben, kiben megtalálta az őrangyalt, hűséges
not, fára ríJiatlan ápolóját hosszas és nehéz szenvedései
alatt. Ezen házasságából két élő gyermeke maradt, u. m :
Sipos Imre belényesi lelkész (neje V e c s e y Kornélia, s
gyermekei is vannak) és Sipos János b.-újlaki segédlel-

figyelemre

kész. E g y e t l e n élő testvérje Sipos Pál

fóthi ref

lelkész

s pesti e g y h . megyei főesperes.
A gyászszertartás október 20-án ment v é g b e n a g y
számú szomorodott hívei, belényes-vidéki lelkésztársai
és ugyanezen vidékbeli tanitók jelenlétében. Gyászbeszédet tartott felette, a boldogult végakaratához képest,
Id. Kutasy Ferenc remetei lekész Pál apostol II., Timóth IV. 7. alapján. Átérzett, szívből jövő beszéd volt
ez, nemes egyszerűséggel adva elő a hű lelkipásztor
harcát, küzdelmeit. Oratiót tartott Böszörményi Lajos
gyantai lelkész. Szépen kidolgozott művében, ügyesen kidomborítva tüntette föl a boldogult nemes jellemét. A
sírnál végbúcsut mondtak Ifj. Kutasy Lajos sonkolyosi,
és Gál Ferenc nyugalomba lépett tárkányi lelkész.
Elköltözött nemes lélek, szerető jó apa, ki annyit
nélkülöztél, csakhogy gyermekeidet boldogoknak lásd,
fogadd ez igénytelen sorokat, sírodban is kegyelettel
tisztelő, szerető és hálás gyermekedtől. Isten veled a
viszontlátás n a g y napjáig!

A D A K O Z Á S O K
Az

országos

prot.

árvaház

részére:

Cipott

Rezső pucinci ev. leik. egyháza részéről 5 frt. — Gáncs
Jenő fehérvári ev. leik. a reformátio ünnepe alkalmából
egyháza részéről 3 frt. - 20 kr. — Szűcs János hidvégi
ref. leik. az ez évi agendások részéről 50 kr.
Szerk.

méltó prot. egyházi beszédek.
Kaphatók minden hiteles könyvárusnál.

Barakonyi K. Biblia-magyarázatok a szószéken s függelékkel egyh. beszédekkel. 2 köt. í frt. 60 kr.
Gyöngyössy S. Magyar protest. egyh. szónoklatok ünnepi, alkalmi, közönséges
s gyász esetekre. 2 vastag kötet
Könyves Tóth K. A koporsónál, halotti imák templomi használatra
Filep M. Köznapi imák 4 hétre
Nemes B. Népszerű egyházi beszédek
Nikházi L. Huszonkét egyh. beszéd
Tompa Mih. Egyh. beszédek. 2 kötet
Tompa Mih. Halotti beszédek
Zombory Gr. Korszerű egyházi beszédek. 2 kötet . . . .
Bartók I. Népszerű egyh. beszédek. I
Kún Bert. (superint.) Egyházi szónoklattan

.

.

3
. kötve 2
kötve 2
1
1
3
1
2
1

Ferenci

frt.
frt.
frt.
frt.
frt.
frt.
frt.
frt.
frt.

60 kr.
40 kr.
kr.
20 kr.
30 kr.
28 kr.
60 kr.
40 kr.
40 kr.
80 kr.
—

B.

könyvkiadó Miskolcon és Nyíregyházán.
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 2 D x . B a . l l a . g - i
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DEUTSCII M.-féle művészeti intézet Budapest.

PROTESTÁNS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
SZERKESZTŐés

K 1 A D Ó - H 1 V A T A
VIII. ker. Máriautca 10. sz. 1. em.

Hirdetések d i j a :
Előfizet.ési d i j :
H e l y b e n házhozhordással s v i d é k r e postai küldéssel í hasábos petit sor többszöri beiktatásáért

L_ : félévre 4 írt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij
kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban.

külön 3 0 kr.

IJggT* T e l j e s s z á m ú p é l d á n y o k k a l m i n d é g szolg-á.ltLSLÍTjm.lt_

Azon t. előfizetőink, kiknek előfizetésök
lejárt, annak megújítására felkéretnek.

Házasságügyi zűrzavar.
A mi féltett egyházi szervezetünknek, hogy
ezer meg ezer-féle baja van : azt nem szükség
magyarázni; de hiszen ugy is segíteni fog már
rajta majd a nagy zsinat.
Mostanában tehát csak emlegessük, hozzuk
napfényre bajainkat, emlegessük kivált azokat,
melyek nagy fontosságú házasságügyeink körül
előfordulnak. Hiába a legkörültekintőbb tanár,
hiába a legjobban ellátott iskola: a gyakorlati
élet minden egyes esetére alkalmazható szabályt,
útmutatást találni és felmutatni nem tud, nem
tudhat.
Az élet maga a legnagyobb iskola és legjobb tanitó is. Ebben a tágas iskolában hányódnak-vetődnek a szegény protestáns papok legtöbbet, legkegyetlenebbül. Annyi martyromságot
egy-egy ember ki nem áll, mint a protestáns pap
az egész életen át. Neki olyannak kell lenni, a
milyennek helyzete parancsolja; nem olyannak,
a milyen akarna.
A ki protestáns pap létére nem tud alkalmazkodni a körülményekhez: az, mint ilyen, elveszett. Nincs ennél nehezebb és kevésbbé méltányolt pálya.
Aztán nem elég, hogy ráparancsolgat a minisztertől kezdve le a kis-biróig mindenki, hogy
dolgoztatják minden oldalról; hanem még olyan
körülmények közé is vajmi gyakran
, a hol se
törvény, se ember nem mutat neki utat, csak
ugy tapogatnia kell, mint a vaknak.

Történt, hogy olyan férfi és nő, a kik köztudomás szerint évek hosszú során át, házastársi
vis^íJhlyt folytattak, az egyiknek halálos betegsége
alkal/iával törvényesen egybekelni kívántak. Kivárnak ezt már csak gyermekeik jövője érdekében is; mert elég hibásan ugyan, de a törvénytelen gyermekeknek mai napig vannak nálunk magánjogi hátrányai.
A lelkész tudta, hogy neki a kihirdetés vagy
a dispensatio nélkül az egybeadást teljesíteni
nem lehet. Szive akarná, de tudománya és esküje
nem engedi meg. Büntetést vonna maga után ez
a tett a fenálló egyházi törvények szerint.
Végig kell néznie, mig a szegény haldokló
kétségbe esve, reménytelenül hunyja le szemeit s
itt hagyja ártatlan gyermekeit, mint >:>nem törvényeseket^ ; mint „a társadalom megbélyegzettjeit.
A széprendszerű osztrák polgári magánjognak van e tekintetben határozott intézkedése. Igy
szól ugyanis a 86-ik §. >;>A kihirdetésre nézve sürgetős körülmények közt a kormányszék vagy a
kerületi hatóság, és midőn valamely bebizonyított
közellevő halálveszély halasztást nem enged, a
helybeli elö]ár6ság is teljes fölmentést adhat; a
jegyesek azonban tartoznak hitet letenni arra,
hogy házasságokat gátló semmiféle akadály előttök
tudva nincs. *
Egy udvari rendelet, mely az osztrák magánjogi codex függelékének 21. sz. alatt van
^szoros felelet terhe alatt * hagyja meg az elöljáróknak, hogy a fentebbi esküt okvetlenül meg.
kivánják s a kiadandó felmentési engedélyben
azt, hogy az eskü valóban letétetett, megemlítsék.
A régiek, kik működő papok voltak, midőn
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az osztr. polg. törvénykönyv hazánkban is kötelező volt, tudták ezt s azon analógiánál fogva,
hogy hiszen az osztrák törvényekből sok mást is
átvettünk mi : ezt az intézkedést szintén követik.
És én magam részéről, addig míg positiv határozatunk lenne e tekintetben, ifjabb papjaink
figyelmébe is az osztrák jó és helyes törvénynek emez intézkedését szoktam ajánlani.
A józan ész, az igazság, az emberszeretet
mind e mellett szól.
A létező zűrzavar az uj büntetőtörvény által
még fokoztatik. Ki van ebben mondva, hogy
ezentúl nem lehet a vegyesházasságok kötésénél
becsületszót kérni arra, hogy a gyermekek mind
a kath. vallásban fognak neveltetni. Az 1868 évi
53. t. c.-ben meg van már tiltva a reversalis
vétele, az óta hát becsületszóra járta a dolog.
Most 'már erre is azt mondja az uj büntetőtörvénykönyv, hogy ezentúl ilyet kivánni a papnak két havi börtön s 300 frt pénzbírság terhe
alatt tilos.
Ennek folytán határozta a magyarországi
kath. klérus a tavaszon azt, hogy a törvénynek
ugyan meghajol; de a vegyes házasságok ünnepélyes megáldásától távoltartja magát. Az úgynevezett ^passiva assistentia<<: marad csak fenn,
mely szerint az illetőket bevezetik a házasultak
anyakönyvébe s gyermekeiket „nem szerint" megkeresztelik.
Miféle gondolatok keletkeznek ezek láttára
és hallatára egy jóérzésű, hazafias protestáns papban, ki az ilyen méltányos és igazságos törvényt
mindig tisztelettel veszi: megint nem kell magyarázni. Ez a vegyes házassági ügy különben olyan
régi >;)lapis offensionis/ hogy e miatt kellett már
1842-ben az országgyűlésből Lonovics csanádi
püspököt Rómába XVI. Gergely pápához küldeni, aki csak nagy unszolásra engedte meg, hogy ,
vegyes házassági kötéseket is létesítsenek a róm.
kath. papok.
Az ember, — legalább a protestáns ember
— igazán elcsodálkozik azon, hogy dacára az
efféle bajoknak, késik a polgári házasság iránt
való törvény.
Mindenki tudja, hogy az igazi szerelem nem
néz vallási különbségre; nem rang, állás, kor s
több effélére, mivel az ^vak*; mindenki tudja,
hogy a házasság sokkal inkább társadalmi intéz-

mény, mint vallási: a magyar nép azért legnagyobb részben meghajlik az idevágó egyházi intézmények előtt; tűr és vár.
Hogy a már eddig is összezilált, zűrzavarossá tett házassági ügy még jobban szőtt-font
legyen, hogy alaposan soha el ne intéztethessék:
odalökött ujabban egy rendeletet a belügyminiszter is, meghagyván a lelkészeknek, hogy a
gyermekek törvényes vagy törvénytelen voltát
ugy állapítsák meg, mikép minden kereszteléskor kérjék elő a házassági levelet vagy más e
nemű igazoló iratot.
No ebből megint szép dolgok fognak előkerülni. A főváros1' bábáknak már meg van hagyva,
hogy ha keresztelni visznek : ezt az irást is vigyék. A bábák megkeresik az illető anyakönyvvezetőt, hogy adja ki az irást; ez rá sem hallgat,
vagy pedig kéri munkájának diját. A dologból
huzavona lesz. Biróságokhoz, majd a minisztérium
elébe kerül az ügy, és jön egy rendelet, mely a
lelkészeket kötelezni fogja az ilyen igazolványnak
ingyenes kiállítására.
Sokan azt hiszik, hogy még az nem elég
ha szolgál a lelkész ingyen a minisztériumnak, az
alispánnak, a szolgabírónak, a törvényszéknek, a
sorozó bizottságnak, a választási elnöknek, a kir.
ügyésznek, az árvaszéknek, a járásbíróságnak, a
községi elöljáróságnak, a körorvosnak stb. stb.;
hanem szolgáljon már most a bábának is.
Hosszú sorát tudnám még az efféle ferdeségeknek, iránytalanságoknak előhordani, de minek ?
A ki nem vak, látni fogja ezekből is, hogy egy
papnak (kivált ha hozzá valaki még protestáns
pap) a helyzete száz oldalról kényes és bizony,
talan; látni fogja, hogy a törvények és eljárási
formák, melyek között munkáját végezni kell, oly
hiányosak, határozatlanok, mikép vezérlői ezek
egyátalán nem lehetnek.
Körültekintő okosság, tudományos bő készültség, gyakorlati jártasság kell ahoz, hogy
a protestáns pap helyét azon scyllák és charibdisek közt kellőleg megállja, hova őt rendeltetése
vezette.
Víski K. Bálint.

I S K O L A Ü G Y .
Iskolai

értesítők.

— Tizennyolcadik és befejező közlemény. —

226)

A zirc-cisterci rend

bajai

főgymnasiumanak

értesítője. Igazgató Gebaur Izor. Értekezés : A z emberi
nem

kora, Dr.

Platz Bonifáctól.

Tanulók sz. 352,

közül 166 r. kath., 122 zsidó stb. A z intézet
alapíttatott.
folyt

kik

1815-ben

A s z e g é n y tanulókat segélyző egylet a le-

tanévben megszűnt, de később újra

megalakult s

folytatta áldásos működését. A tanári és ifjúsági könyvtár legközelebb szét fognak valasztatni.
227) A bűkéi m. kir. állami elemi népiskola értesítője. Kéziratban. Igazgató Magyar György. A tankötelesek száma 669, kik közül az állami elemi iskolába
159-en jártak; de az állami iskolán kivül két gör. kath.
népiskola is van, melyben szintén v a g y 1 0 0 — 1 2 0 gyermek nyert oktatást. A tanitók időnkint nyilvános mintaelőadásokat tartottak. A helyi gazdasági viszonyokra
való tekintettel elhatároztatott, h o g y ezentúl a n a g y
szünidő september és oct. hónapokra fog esni.
228) A budapesti orsz. rabbiképző-intézet
értesítője.
Megjelent magyar és német nyelven külön külön. Értekezés : Al-Batlajűsi (arab. bölcsész) nyomai a zsidó vallás-philosophiában, az u. n. „Jelképes körök® héber fordításával, Dr. Kaufmann Dávidtól. Tanulók sz. a felső
tanfolyamon 4, az alsó tanfolyamon 35, összesen 39.
A képviselőház f. évi márc. 12-én kelt határozata értelmében a kormány 12 fővárosi és 12 vidéki tagból
álló bizottságot nevezett ki az intézet felügyeletének
céljából.
229) A sümeghi államilag segélyzett reáliskola 23-ik
értesítője. Igazgató Á d á m Iván. Értekezés : A d a t o k
S ü m e g h történetéhez (eredeti okmányokkal), az igazgatótól. Tanulók sz. 5 5 ; az 1874/5. tanévben 112 volt. A
létszám apadásának okai a jelentés szerint a következ ő k : 1., h o g y a latin nyelv a reáliskolák alsóbb osztályaiban nem taníttatik kötelezőleg. 2., h o g y a sümeghi,
túlnyomólag katholikus lakosság nem képes m é g belátni
a reálismeretek fontosságát, u g y h o g y míg a katkolikusoknal minden 125 lélekre esik e g y tanuló, a zsidóknál
minden százra öt tanuló esik ; 3., h o g y nincsen tápintézet. A z igazgatóság azonban a tápintézet felállítására
nézve megtette a kezdeményezest. A tanárok közül irodalmi téren is működtek : az igazgató és Bánfi Alajos.
230) A szakolcai községi felső leánynépiskola 2-dik
értesítője. Igazgató Lukavszky Alajos, a kir. gymnasium
igazgatója. Növendékek sz. 25, kiknek több mint fele
zsidó vallású. A lefolyt évben a 2-dik osztály is megnyittatott. A z intézetben e g y rendes- és e g y segédtanitónőn kivül 5 gymnaziumi tanár tanít.

231) Az unitárius vallásközönség

iskoláinak

értesí-

tője. Szerkesztette Kovács János.
1) A kolozsvári
főtanoda. Igazgató Kovács János. Tanulók sz. a papnöveldében 21, a gymnasiumban 235, az elemi iskolában 71,

összesen 327. A tanulók összesen 9 8 1 9 frtnyi segélyben
részesültek. L e g n a g y o b b s e g é l y rájuk nézve a magántanítóság, melyből a lefolyt évben is többet kaptak 6
ezer frtnál. A z intézetnek külön kórháza van. A lefolyt
évben életbeléptették az iskolai tudósítók, az osztálykönyvek és az osztályfőnökségek intézményeit. A fegyelmi ítéletek közt e g y különös, másutt talán elő sem
forduló ítélettel találkozunk ; e g y papnövendék ugyanis
erkölcsi kötelezvény adására Ítéltetett. — 2) A tordai középtanoda. Igazgató Pálfi Károly Tanulók sz. 153, kik közül 65 elemi iskolás. A polgári iskolában a classicus nyelvek
a gymnasiális tantervnek megfelelő mértékben taníttatnak.
— 3) A székelgkeresztúri
középtanoda.
Igazgató Sándor
János. Tanulók sz. 188, kik közül 54 elemi iskolás. A
tanulók közt 1875 frtnyi s e g é l y osztatott ki.
232) A varannói
magyar tannyelvű községi iskola
fi- és leányosztályainak értesítője. I g a z g a t ó Seliga Antal.
É r t e k e z é s : A z iskolai takarékpénztárak.
Növendékek
sz. 241, kik közül 113 zsidó, 105 r. kath. s t b . ; anyanyelvre nézve 112 német, 104 tót és 25 magyar.
E
kimutatásból azt kell következtetnünk, h o g y a zsidók
német anyanyelvűeknek vallják m a g u k a t ; mert különben
a n é m e t növendékek száma a túlnyomólag tótok által
lakott Varannó iskoláiban nem haladhatná m e g a tót
növendékek számát. A z ismétlő és ipariskolaba járó növendékek sz. 67. A fiúkat és leányokat e g y ü t t oktatja
öt osztályban mindössze három tanitó.
233) A zágrábi I Ferenc Józsefről nevezett tudom á n y - e g y e t e m értesítője. Horvát nyelven. Rektor Bresztyenszky Sándor. Dékánok a hittudo.n. karban Szuk Bódog, a jog- és államt. karban Vojnovics Konstantin, a
bölcsészeti karban Petracsics Ferenc. Tanárok száma : a
hittud. karban rendes 6 ; a jog- és államt. karban rendes 9, magán 3 ; a bölcsészeti karban rendes 13, magán 1, tanitó 4. Ö s s z e s e n : rendes tanár 28, magántanár 4, tanitó 4. A z összes tanerők száma 36, tehát
31-el kevesebb, mint a kolozsvári s 140-el kevesebb,
mint a budapesti e g y e t e m e n . A magyar nyelvet és irodalmat Dianiska Endre, zágrábi ev. lelkész adja elő
mint tanitó, hetenkint 3 órán. Hallgatók sz. 242, kik
közül 18 hittanhallg., 193 joghallg. és 31 bölcsészethallg. A magyarországi illetőségű rendes és rendkívüli
hallgatók száma 12.
234) A zentai községi gymnasium 4-dik értesítője.
Igazgató KuthyJózsef. Tanulók sz. 113. Aministerium ideiglenesen ismét felruházta az intézetet a nyilvánosság
jogával, miután az intézet fentartására a városi képviselet 6 0 ezer frtnyi alaptőkét biztosított. A képviselőtestület a tanulók ruha- és könyvszükségének fedezésére
évenkint 6 2 0 frtot szokott megszavazni. A tanárok
közül irodalmi téren működtek : az igazgató, Dr. F e r e n c y
Alajos, Dr. Fülöp Adorján és Türr Lajos.
235) A zilahi ev. ref. főtanoda 3-dik értesítője.
Igazgató Török István. Tanulók sz. 228. A néhány század óta gyakorlatban volt u. n. minervale-fizetés, —
mely állott a vidéki bármely felekezetű s a zilahi nem
91*

helvét hitii növendékek által egyenkint s évenkint természetben fizetendő 2 véka búzából, s amelyet a zilahi
ref. egyház által fizetett két tanár s e g y állandó tanitó
kapott fizetési pótlékul, — természetesen illő kárpótlás
mellett, eltörültetett.
236) A zólyomi
községi elemi iskola értesítője.
Igazgató Eolkmann János. Növendékek sz. 454, kik
közül anyanyelvre nézve 307 tót, 80 magyar, 67 ném e t ; vallásra nézve 222 r. kath., 168 ág. h., 60 zsidó,
4 helv. h. A z 1878/9. tanévben elhatároztatott, h o g y a
magyar nyelv a 3-dik osztálytól kezdve, az anyanyelv
kisegítése mellett tannyelvül hasznaltassék. A z intézetet,
mely 1873 óta áll fenn, a kormány évenkint segélyben
részesíti.
237) A zsolnai kir. kath. gymnasium értesítője,
Igazgató Rozsnyai Károly. Tanulók sz. 1 3 7 ; az év végén megmaradt 124 tanuló közül 71 r. kath., 53 zsidó.
A tanárok sz. Ferencrendiek. 1879-től az intézet vezetése egy, teljesen a közoktatásügyi kormány rendelkezése alatt álló igazgató kezébe van letéve.

T Á R C A .
Mire kell az uj énekes könyv szerkesztésénél különösen vigyázni ?
Harmadik közlemény. Ajánlva Főtiszt. Nagy Péter erdélyi ref. püspök urnák, mint a központi énekügyi bizottság elnökének.
Harmadik javaslatom hasonlókép az írandó uj énekek tartalmát
illeti. Áldott emlékű őseink, midőn a reformátió magvat édes hazánk terein hintegették, mint
mindenben, ugy az éneklésben is a bibliát vették alapul.
Dávid fenszarnyaló költészete ragadván m e g leginkább
elméjüket, szivüket, így születtek m e g a magyar
Zsoltárok. H o g y azonban a Zsoltárok már kezdetben sem
elégítették ki az evangéliumi keresztyént, bizonysága
ennek a különféle énekek nagy sokasága, melylyel a
reformátiót követett időszakban az egyházat elárasztattak, úgy annyira, h o g y a n a g y búvár, Révész Imre
méltán idézi e g y régi atyának eme mondását : „Megterheltetett az ekklézsia énekeknek sokaságával . * (Tört.
közi. 9. 1.)
A z evangeliumi keresztyén énekek
fundamentuma
tehát a biblia volt. Es csudálatos, a reformátorok az ev.
alapján reformálták, s az ének alapja — kivéve az
ünnepi alkalmiakat — mégis legtöbbnyire, sőt mindig
az ó testamentomból
s leginkább a Dávidtól vétetett.
Leginkább
— mondám, — mert más ó-testamentomi
történetekből is írtak énekeket, például : Jeremiás próféta siralmas panaszkodásából; ezt azután hazafiúi érzelemmel Magyarország akkori siralmas állapotára is
alkalmaztak. Méltó és érdemes ezt az éneket, mint a
X V I . századbeli magyar költészet egyik — valóban
remek menetű — darabját a mai korban is
figyelemre

méltatnunk, különösen
így skandalom :

verselési

tekintetben.

íme,

én

Keserves szívvel — Magyarországban — mondhatjuk — magunkról.
A z nagy siralmat — kit Jeremiás — írt hajdan —
zsidókról.
N a g y félelemmel — és rettegéssel — pusztában — búdosunk.
Eledelünket — mi életünket — kezünkben — hordozzuk, stb. stb.
Sőt a nemzeti nagy katastrófa, a mohácsi vész,
szintén énekre indította az ifjú evangeliumi egyházat.
A z ifjú királytól s az elvesztett hazáról így szól az
ének :
királyunkat, földs E l v ö v é d mitőlünk országunkat,
höz vetéd az mi koronánkat, színed elől elvetéd mi
áldozatunkat.*
írtak m é g igen szép éneket a Dániel próféta könyörgéséből is, (Dan. 9.) meg más e g y é b ó-testamentomi históriákból.
Azonban ezen énekek közül a mai időben már
csak igen kevés a használható. Talán csak az egyetlen
e g y » Örül mi szívünk*- (jelenleg 75. Dics.), mely CXXIIből íratott magyar Zsoltár, használtatik m é g a XVI.
század ezen termékei közül, mert h o g y az „Örül mi
szivünk* csakugyan a mondott korból származik, azt
az én Göncim 67. levelén nyilván olvashatni.
É s mint mondo n, az a csudálatos, h o g y az ev.
alapján álló, s mindenben az evengelium szerűséget követő reformátori kor, csupán az énekekben
nem volt
evangeli^mszerű,
hanem folyvást, egész a XVII. század
második tizedéig az ó-testamentomi historiakkal vesződött.
E mondott időig ugyanis kevés evangeliumszerű
éneket találunk. Igaz, h o g y Dávid Ferenc éneke — most
70. Dics., Huszár Gal 7 1 — 7 3 . énekei, szintén a XVI.
század termékei, de ezekben nem annyira az evangélium, mint inkább a merőben vastag dogma, az akkori
kor sötét szelleme nyilatkozik.
A németek mindjárt a reformatió kezdetén irtak
ilyen gyönyörű evangeliumi éneket, az ó-testamentomi
históriák helyett. Ott van Hans Sachs „Mire bánkódol ó te én szívem* örökszép hymnusa. Ez 1552-ből
való, s igen méltó reá, h o g y a megújítandó énekeskönyvbe
megújított alakban
illessze be valamelyikegyházi költőnk.
Nálunk magyaroknál Péczeli
Király Imre volt az
első, ki evangeliumi énekeket kezdett írni, a XVII. század elején. Tőle van a „Mire bankódol* fordítása,
eredetibe a „Krisztus urunknak áldott születésén,* s a
„Feltámadt a mi énekünk* kezdetű, szintén uj alakra
váró két kiválóan szép énekünk. (A mint ennek valódiságát a csurgói rongyos Graduálból kimutatom Celder
Figyelőjében).
D e ezt a kevés

evangeliomszerűséget

is

lerontá,

vagy legalább

mintegy 150

évre megbántá a Rákócy

Gelei-féle irtózatos Graduál
Még mostani énekesünkben is nagyon kevés az
igazi evangeliumi é n e k ; merőben túlnyomó bennök a
dogmatizmus, többnyire a legvastagabb adagban.
Jézus példázatai, a hegyi predikátió, e g y é b tanításai, az apostolok története, szóval az egész uj testamentom, száz meg száz tárgyat adnak igen szép evangeliumi énekek Írására. Ez jól jegyezzék meg magunknak egyház költőink.
Mily
mdsodnapi
nítványok
keresztyén

Jézusával

szép és evangeliumszerű e g y német husvéténekben, midőn az Emmausi úton menő taJézussal találkoznak, s az éneklő evangeliumi
kéri istenét, engedje őt is az életidőn
az ő

találkozni.

A mi húsvéti énekeinkben ilyen bibliai locusokat
nem találunk, pedig ezek illenének az ev. ker. templomba.
Hasonlítsuk csak össze a „Jövel sz. lélek úristenénél, e g y é b pünkösti énekeinket. Ebben a három rövid
versben is — h o g y csak röviden említsem — benne
van a ker. embernek minden lelki szükségére vonatkozó
óhajtása, kérése s evangeliumszerűség tekintetében bátran állítom azt Szász Károly múltkor közlött gyönyörű
reggeli éneke mellé.

2. Ámbátor járnék a halál ösvényén,
Sötét völgyében annak se félnék én.
Mert te jelen vagy mindenütt mellettem,
Vessződ és botod megvigasztal engem.
S mig ellenségeim nézik irigy szemmel,
Asztalt számomra terítesz bőven fel.
3.

Fejemet bőven olajjal kened meg,
Itatsz teljéből csorduló kelyhednek.
Jóvoltad, irgalmad, mellyel velem vagy,
Egész életemben soha el nem hagy.
Az úr holtiglan ligy vezérli lábam,
H o g y pihenésem legyen ő házában.

íme, az uj zsoltár magyar minden izében; a méretét eltalalhatja akárki, mert hisz erre maga a verselés
rávezeti az embert.
Csak egyet még. Ne irtsuk ki, ha csak lehet, a
Szenei Molnár-féle örök szép ódon kifejezéseket. A »nyugatja* sokkal szebb és mértékszerűbb, mint a
^nyugtatja".
Ebben külömben is kitűnő mester Szenei Molnár Albert.
Hagyjuk meg, mert ujabb szebbel és jobbal úgy sem
pótolhatnók. Például a 66. Zsoltár e kifejezésének (6.
vers) „De te kivezérlél bennünket, megenyhitél,
megnyugotál/
nem tudom mivel lehetne méltóbban pótolni,
mert a „megenyhitél* után a „ megnyugtatói (< bizony
izetlenül hangzik, s nem fejezi ki úgy, a nagy veszedelemből lett megszabadulás után bekövetkezett kedves
lelki testi, állapotot, mint amaz.

Ezt az evangeliumi hangot, ezt a bibliai
keretet
Nem ezt akarom ezzel mondani, h o g y megújítandó
tehát uj énekeink, mint más nemzetekéi, kik az evange- , énekeskönyvünk olyan ódonszerű legyen, mint pld. az
liumból írtak, énekelték mindjárt akkor, amikor az evanunitárius atyafiak énekes könyve. Ez már nagyon is sok
gélium hajnala világosodni kezdett a sötét századok
volna a régi jóból.
köde felett!
íme, ezek volnának egyszerű nézeteim az uj éneA francia zsoltárok mindjárt magyar nyelven
kes könyv szerkesztésére vonatkozólag, — altalánosságvaló megjelenésüktől fogva (Hanau 1608), szinte másfél
ban, — mert a részletek megállapítását sokkal jobb leend
századig tartott küzdelem után (mert csak 1 7 5 0 — 6 0
szóval végezni el. Csak már egyszer mozdulnánk meg
között kezdették azokat önállóan és közönségesen tempamúgy istenigazában s hozzáfognánk a munkához, amely
lomi énekekül használni), annyira vérünkké és tulajdokülönben is oly sok időt igényel!
nunká váltak, h o g y szentségtörés nélkül szinte ki sem
Kálmán
Farkas.
küszöbölhetnénk azokat énekeink közül. Ezek tehát uj
alakba öltöztetve, de mindenesetre nagy vigyázattal átdolgozva, elegendőkép képviselnék az ó-testamentumot.
Néhány szó az ág. hitv. ev. hit- és tanárjeD e a hymnusok? Azok legyenek a megújult égnek és
löltek mai állapotáról.
földnek, a megújult elmének és szívnek evangeliumi világosságban fényeskedő szülöttjei.
H o g y nemcsak a gymnasiumokat, hanem az akaMiután már Zsoltárokról is kellett szólanunk, álljon itt mutatványul a francia szöveg és zene szótagainak mennyisége szerint, de magyar zene- és vers-írmodorban a XXIII. Zsoltár, Szász Károly hozzám küldött
átiratában :
•

1. Az úr énnékeni őriző pásztorom,
Azért semmiben meg nem fogyatkozom.
G ^ ö ^ ö r ű , zöld meaőn legeltet engem,
Kies viielc p'attj án enged pihennem.
Lelkemet megnyugtatja izent nevével,
Igaz ösvényén engemet vezérel.

démiákat is évről-évre fiatalabb tanulók látogatják, annak
oka különösen az 1868. évi 40-ik t.-cikkben rejlik, melynek értelmében a hadkötelezettség a tanulókra is kiterjesztetvén, minden szüle arra törekszik, hogy fiát a
gymnasiumon, ha másként nem, legalább keresztül úsztassa s ekép a védtörvény 21 dik §-ának kedvezményét
részére megszerezze.
Igy történik azután, hogy a
fiatal hallgatók kerülnek be, kik
érettségi bizonyítványuk dacára is,
sen éretlenek; mert hát hiába, a

theologiába is oly
őszintén megvallva,
bizony meglehetőszellemi fejlődés a

testi fejlődéssel halad előre s lehetetlen, h o g y 17 — 18
éves fiatal ember elméje megemészsze azt, a mi e g y
2 1 — 2 2 éves ifjúnak van szánva; de ha az másként
volna is, ha vannak is oly 1 7 — 1 8 éves theologusok,
kik túltesznek a 2 1 — 2 2 éveseken, azok rendesen v a g y
lángelmék, v a g y h o g y iskolai műkifejezésssel éljek :
„magolok*, mely utóbbiak „bevágják* ugyan a pensumot, de m e g nem emésztik sohasem.
A három v a g y n é g y évi tanfolyam többé-kevésbé
sikeres befejezése után, a 2 1 — 2 2 éves jelölt leteszi a képesítési vizsgát v a g y h o g y én is a helytelen elnevezéssel éljek, „Candidaticum*-ot s akkor számtalanszor megesik,
h o g y mint a szerencse gyermeke, v a g y a nepotismus
pártfogoltja rendes lelkészszé választatik.
Mar most kérdem : mikép kezdi m e g pályáját az
ilyen gyakorlatlan, a törvény által nagykorúnak el nem
ösmert s ennélfogva e g y rendes lelkészi hivatal betölthetésére elegendő minősitvénynyel sem biró e g y é n i s é g ?
Ha valaki az iskolát elhagyván, anélkül, h o g y
törvényes nagykorúságát elérte volna, segédlelkészszé
lesz : az ellen semmi kifogásunk; mert a felelős közeg
maga a lelkész, a segéd pedig csak tanulója a gyakorlati lelkészeinek ; de ha valaki, polgári és kánonjogi
kiskorúsága dacára rendes lelkészszé választatik meg,
az ellen már a törvény és szokás tiltakozik ; de tiltakozik maga az evangyéliom szelleme is, mert tudjuk,
h o g y vallásunk alapitója annak terjesztésével nem kiskorú ifjakat, hanem nagykorú, meglett férfiakat bízott meg.
D e a valasztó gyülekezetet terheli a főhiba az ily
valasztások
alkalmával, mert támaszkodva a rosszúl
értelmezett, vagy roszhiszeműleg hangsúlyozott autonómiára, a superintendens intézkedéseivel mitsem törődik
s oly e g y é n t választ lelkipásztorának, ki tehetetlenségét
lépten n y o m o n bizonyítva, az egyházi hatóságoknak
nem kevés kellemetlenséget okoz, sajat híveinek pedig erkölcsi romlásukra van. A z ily gyülekezet a szokás és
méltányosság ellen is szokott véteni; mert mellőzi először az egyházjogi kellékeket; mellőzi pedig másodszor
azon segédlelkészek v a g y hitejelöltek aspirátióit is, kik
korra és vizsgaidőre nézve idősebbek
A z autonómia nem zárhatja ki a rendet, a rend
viszont nem zárja ki az autonómiát. H o g y pedig minálunk a jelöltek alkalmazásában vajmi kevés a rend, azt
bárki is beláthatja. Mert nem elég a kerületi gyűlés
alkalmával felolvasni a hitjelöltek névsorát, hisz azt
úgyis alig hallgatja m e g valaki, de kell, h o g y a hitjelöltek a kerületi egyházi főhatóság által nyilvántartassanak és az egyházaknak sorrend szerint ajánltassanak.
Csak úgy lehet a visszaélésektől menekülni s csak úgy
lesz gondoskodva azon jelöltek sorsáról, kik sem rokonság, sem sógorsági összeköttetésekkel s pártfogással nem
bírnak.
Szükséges tehát : I. H o g y a megvizsgált hitjelöltek a superintendens által évről-évre nyilván tartassanak.

2. h o g y a superintendensnek ajánlati joga legyen és 3.
h o g y a gyülekezetnek csak az ajánlottak közül szabad
jon választania.
A kinevezés és kiküldetés között ugyanis közép
helyet foglalna a superintendens részéről való ajánlat;
de a superintendensnek mindenkor azok közül kellene
kettőt v a g y hármat ajanlani, a kik vizsgára nézve legidősebbek és nagykorúságukat elérték. Szükséges lenne
ez különösen azért, mert a jelölt szellemi és erkölcsi
tulajdonságainak megbirálására a gyülekezetek legnag y o b b részt képtelenek. E rendszert be kell hoznunk,
h o g y a hitjelöltek egyrésze a tapasztalt méltatlanság és
rendellenesség miatt ne kényszeríttessék,
— sokszor
már kopasz fővel — más pályára lépni, sőt a mit szomorú esetek igazolnak, más oly felekezet kebelébe áttérni, mely a maga közegeiről jobban gondoskodik s
azok tehetségeit az egyház javára jobban fel tudja
használni.
Mit szóljunk tanárjelölteinkről ? Tanárjelölteink nekünk tulajdonképen nincsenek is. A mostani gyakorlat
szerint az, a ki hitjelölti szigorlatot tett, sőt ha csak
absolutoriummal bir is, tanárul meghívható s két-három évi tanárkodás után, az arra megválasztott vizsgáló
bizottság előtt, az általa előadott tantárgyakból, tanári
szigorlatot tartozik letenni. Igen ám, de gyakran megesik az is, h o g y később egészen más tantárgyakat bíznak reá, mint a melyekből megvizsgáltatott; a ki történelmet s földrajzot valasztott, latin s görög nyelvet
kénytelen tanítani, v a g y megfordítva. D e m e g ezután
h o g y lehet valaki tanár, a kinek m é g vizsgaja sincs ?
Ehez járul m é g az a körülmény is, h o g y az alkalmazásban levő tanár esetleg megbukik s rendesen
e g y egész évre visszavettetik ; pedig mily rosz oldala
van annak, ha a tanítvány tudja, h o g y tanára megbukott. A tanári tekintély és az iskolai fegyelem ezáltal
bizony erős csorbákat szenved, miket csak nagy nehezen
lehet kiköszörülni.
Mielőtt tehát valaki, ha mindjárt segéd-tanári hivatalra is meghívatnék : először tanárjelölt legyen, azaz
t e g y e le a tanári szigorlatot azon szakból, melyet előadni készül, mert úgy van az rendén és úgy van az
másutt is.
A fenebbiekből is láthatjuk, mily nagy és felette
fontos kérdés az ev. tanárképezdék megteremtésének
kérdése, melyekről már e lap hasábjain is volt szó.
Mielőtt valaki mesterré lesz, előbb mesterséget kell
tanulnia ; ép ugy annak, ki tanár kiván lenni, a tanitómesterséget kell tanulnia ; h o g y pedig azt tanulhassa,
állítsuk fel a protestáns tanárképezdét.

Kottler

Ottó.

l e h e t ő s é g e mindig

Az „Unbewusst" bölcsészete.*)

bizonyít annyit, h o g y a kiindulásnál

n e m voltunk e l é g körültekintők s intésül szolgál az alaI.

p o k újból megvizsgálására. H a elfogultak n e m v a g y u n k ,

Napjainkban e g y e g é s z e n uj b ö l c s é s z e i r ő l beszélni

m é l t á n y o l n u n k kell minden

n e m volna k e v é s b é furcsa, mint azt mondani, h o g y va-

akár

laki uj mathesist talált fel. Mert ha irányát változtatja is,

velők a philosophia is

haladásának feltételei

m é n y e , m a g a a fejlődés.

m e g m a r a d n a k ; problémáit cserél-

k o m o l y szellemi

e g y e t é r t s ü n k azzal, akár

nem.

az összes

törekvést,

A tudományok

emberi fejlődés

s

ered-

V a l ó d i haladást azonban csak

getheti, szaporíthatja, de megoldatlanul félre n e m teheti

azok a

végképen

n y i b e n sikerült a mult és jelen összes törekvéseit tudal-

e g y i k e t sem

s

nem

mondhat

le

örökségé-

ről, m é g ha a tartozás n a g y o b b volna is abban, mint a
vagyon.

mukban felfogni s azoknak sajátságos e g y s é g e t

A philosophia az emberi szellem o d a irányuló

Pia e g y korunkban

t e v é k e n y s é g e , h o g y m e g ö s m e r j e ö n m a g á t , eredetét, cél-

phiai

ját, h o g y mi

csak

az, ami n e m ő m a g a , mi a v i s z o n y

köz-

g o n d o l k o z ó k jeleznek, kiknek sikerült s a m e n y -

fejlődés
a

felmerült rendszert a philoso-

folyamatába

transcendentalis

beilleszteni

körvonaloznunk.

v a g y átalában lehetséges-e tudnia valamit, minő viselke-

XVIII.

dést

dul ki, f ő l e g N é m e t o r s z á g o n ,

követel

tőle

ez ismeret az

ismert

csak

további

tisztázása,

csak

dolgok s más
efféle

folytatása

az

T ö b b - e ez hiábanvaló t ö p r e n g é s n é l ? mennyi
azon feleletekben, m e l y e k e t e kérdésekre

az

minden

felötlőbb j e l e n s é g e

Kant szellemének
Kant

óta n e m

többé

tehetjük, n e m

idealismusról

sem,

talalkozunk.

Amit

kell emelnünk, h o g y mint
tegyünk

s a föllelt apai f e g y v e r e k k e l menjünk visszahódítani biro-

vagy

dalmunkat,

az

m é g a felemelendő

szikla sem

éppen

utódokat,

szó

minőkkel
Kant

annak

az

magunknak

gáltatja.

Megértve,

félreértve,

nyítőleg

hatott

Ezekkel

helyes

uton jártunk-e.

Az

i g a z s á g n a k magának kell m a g á t bebizonyítani.
Nem
tenni,

akarom

hogy

az

azon

kényelmes

hitet

magamévá

i g a z s á g o t soha se keressük e g y

rend-

mondani, h o g y

ő.

lehet

ó-

és

gazdag

a

naiv

ma-

afféle

naiv

középkorban

méltán

fejtegetése,

labb

kell eldönteni,

eltakarva

afféle régi

az

az igazi? F e l a d a t u n k csak n e h e z e b b azzal, h o g y nekünk

egy

bölcsele-

gondolt, kimondott,

elhallgatott,

találgatása

század

Mint L a n g e mondja,

lehet

tuk már a követ, m e l y e t fel

össze a

s innen in-

vagy

hozzá

s

elég

viszonyát

világában korunk

nyiltan

b é l y e g é t viseli.

terialismusról

v a g y talán

a XIX.

tének minden iránya. A g o n d o l k o z á s

l e g n a g y o b b gondolkozói adtak? -— ki dönti el? Megtalálaz Petra fia isteni származásunkról b i z o n y s á g o t

j e l e n t ő s é g ű eszméi

elsőknek.
emberiség

való

K a n t s z e l l e m é b e n találkoznak

század n a g y o b b

kérdések
az igazság

akarunk,

idealismushoz

tük, l e h e t s é g e s - e neki megösmerni, a mi rajta kívül van

megismerők irányában, — ezek s más

adni.

vitatása

irodalom

vagy

lega-

anyagát

szol-

mindenképen

tehát

sejtett

foglalkoztatja

nem

terméke-

azt

századunk ' b ö l c s e l e t é b e n

akartam

ne

keressünk

mást, mint a Kantismus kibővítését, sőt inkább a Kantra

szerben ; tulajdonképen — mint mondják — e g y i k b e n s e m

hivatkozó iskolák bármelyikének

lehet az e g é s z e n s részben ott van m i n d e g y i k b e n . Mind

s é g e t e g y b e n v a g y másban s z e m é r e vetni. A kriticismus

csak az e g y f é n y kisebb v a g y n a g y o b b m e g t ö r é s e ,

csak

e g y i k színjátéka az igazságnak.

E z a hit e g y kissé to-

vább víve

kornak, minden ember-

igazat adna minden

nek. T ö b b

o k o m van hinni, h o g y a m é l y e n

zók

mindig

száma

h o g y az ige

korlátolt

kijelentésének

gondolko-

korszakalkotó hatása n e m abban van,
legtöbb

positivumnak

tarthatlanságát

kimutatta,

lesz

az emberek

közt, s

ellen, a bírálat elvét a bölcselés

mindig

különösen

hivatott

s bármit alkosson e g y későbbi kor, annak

vetkezik

badítása

é r v é n y e s s é g e , d e az

ellentétek

*) Magyarul szívesebben neveztem volna a „Philosophie des
Unbewussten*-t , A z ismeretlen
bölcseletének*, ha attól nem kell vala
tartanom, hogy ezzel egyenesen IlaTtmann ellenfeleinek (Fi-cher,
Haym stb.) álláspontjára látszom helyezkedni. A „tudatlan* és „tudatonkivűli* mindkettő megvan Unbewusst-jában, míg a „tudalom feletti*
inkább c-ak elvétve, mit pedig Venetianer leginkább szeretne belőle
kjolvasni.

pro-

m o z g a t ó e l e m é v é tette
elv

volt a g o n d o l k o z á s n a k a

alól. A philosophia e reformatiója
* Források : I. Philosophie des Unbewussten v. Ed. v. Hartmann.
Vierte unveranderte Auflage Berlin 1872. 2. Über die dialektische Methode. Historisch-kritische Untersuchungen v. E d . v. Hartmann. Beiiin,
1868. 3. R. Haym. Die Hartmann'ische Philosophie des Unbew. Berlin
1872. 4. Das Unbewusste vom Standpunkte der Physiologie u. Descendenz-Theorie. Berlin 1872. 5. G Knauer.
Das Facit aus E. v. Hartmann's Philosophie des Unbewussten. Berlin 1872. 6. Das Unbewusste
und der Pessimismus von Dr. Joh. Volkelt. Berlin 1873. 7. M. Venetianer. Der Allgeist. Grundzüge des Panpsychismus im Anschluss an die
Phil. des Unbew. Berlin 1874. 8. Die Philosophie in der Gegenwart
von Kari Grün. Leipzig 1876.

positivumot

testált e g y s z e r mindenkorra a philosophiai d o g m a t i s m u s

próbára tenni megtanított. E z

egyenlő

ami

alkotott, h a n e m abban, h o g y az alapok vizsgálása által

emberre lesz szüksége. A z irányok eltéréséből n e m köazok

j o g g a l lehet a hűtlen-

diadalt, m e l y k ö n n y e n m a g a

szilárdságát

egyszersmind
százados
oly

elvnek

az uj rendszer

felsza-

előítéletek
szerzett
ellen

dulhatott, m e l y n e m ismert t ö b b é tekintélyt, m e l y

formeg-

g y o r s í t o t t a az e s z m é k fejlődését, — j ó t é k o n y és áldásos elv
ha a m e g c s o n k í t o t t

törzsben

de romboló és sivár minden

nem
oly

hiányzik
korban,

az életerő,

mely

ujraal-

kotni tehetetlen.
A

kriticismus

mit a mult

század

retortájában

e g y ü v é forrt

mindaz,

e g y o l d a l ú realismusa és idealismusa

létre hozott. E g y e s í t t e t t e k , h o g y első elemeikre bontassanak. E g y e s ü l é s a halálban, h o g y feltámadván uj alakban újra kezdjék a testvérharcot. L o c k e , Leibnitz, H u m e ,
Berkeley, a francia sensualismus s a n é m e t rationalismus
gondolatai ez erős tűzben

oly

váratlan

csoportosulást

nyertek, h o g y az uj s z o m s z é d o k miatt n e m lehetett többé
rájolc ösmerni. A z uj rendszernek m a g a a mester e g y e n l ő

joggal vélte adhatni a transcendentalis idealismus s empiricus realismus nevet. S valóban nem hiányzik annál sem az
idealistikus, sem a realisticus vonás. A metaphysika addig féltve őrzött tételei: az akarat szabadsága, isten létele, a
lélek halhatatlansága száműzettek a tudományos megismerés köréből, az ismeret korlátozva lőn a tapasztalat
szűk világára. Ez eddig empirismus. D e az empirista
nem sok örömet talál abban, mit a transcendentalis
aesthetika és analytika aposteriori ismerettárgyul meghagynak. A tüneményeknek csak a mi értelmünk törzsfogalmai — a kategóriák — kölcsönöznek összefüggést, a tapasztalati világ l é n y e g e az alak bennünk van s maga az anyag
a tünemény is a mi szemléletünk, a mi képzetünk, a mi
térileg és időleg felfogott, egybefűzött érzeteink ; a tér
és idő a mi szemlélésünk apriori alakjai. Mi az tehát,
a mi nem csupán bennünk van az ismeret t tárgyvilágából? A z ami érzeteinknek megismerhetlen, de elodázhatlanul létező és ható oka, egyszersmind ismereteink
„ne tovább*-ja a Ding an sich.
N e m valószínű, h o g y a Ding an sich Kantnál csupán határfogalom akart volna lenni, mely megjelöli,
meddig járhat szilárd alapokon a mi okoskodásunk s
hol kell megállapodnunk, ha üres ábrándozásokba nem
akarunk mélyedni. T é n y az, h o g y a Ding an sich magánál Kantnál több az egyszerű tilalomtáblánál.
Az
okiság viszonyát hallgatólagosan elfogadja Kant is a
Ding an sich s a mi megismerésünk világa közt.
Es
így legalább e g y kategória alkalmazható arra is, ami
nem tünemény, de a tünemény egyik oka. Szóval, bármint kerüli, az az ismeretlen meg-megjelenik Kant számításaiban, többször mint szeretné. Mintha sejtelme lett
volna követőinek szellemi hadjáratairól, melyeket a tüneményvilág Macedóniájával m e g nem e l é g e d v e az ismeretlen világ meghódítására kezdenek, vi.ágosan kimondja, h o g y ez az ismeretlen csak az x,
melyhez
semmi közünk, melyet csak a mathematikai műtétei
könnyebbsége kedveért kell felvennünk. Ez utódok magának Kantnak műveiből megtanulhatták, h o g y ez az x
nemcsak kisegítő, de sőt kiküszöbölhetlen tagja az e g y e n letnek s igazi megoldásra nem juthatunk, míg ez ismeretlent az ismertekből m e g nem határozzuk.

Dr. Bihari
(Folytatáa

Péter.

következik.)

K Ö N Y V I S M E R T E T É S .
Oláh Károly gyakorló könyve a népiskolai
énektanításhoz.
A Prot. E g y h . és Isk. Lap 38-ik számában Kálmán
Farkas, Oláh Károly „Gyakorlókönyv a népiskola énektanításhoz* című művét ismerteti.
Ez ismertetés sajátságos kíváncsiságot költött fel
bennem, úgyannyira, h o g y a művet meghozattam. És
mit tanultam belőle ? Azt, h o g y Kálmán Farkas bírálata
nem egészen ment a tévedésektől. A z t mondja neve-

zetesen bíráló a többi közt, h o g y e „kis fiizetecske valami olyan újat tár élénk, mit a népiskolai énektani
könyvekben nem láttunk*, továbbá, „hogy az eddig
megjelent népiskolai énektanitó könyvek nem a kis
gyermek g y e n g e elméje-és felfogásához voltak alkalmazva,
amennyiben mindannyi a vonalrendszer ismertetésével
kezdi a tanítást.* Ezen állitások tévesek, mert Olah
kérdéses művecskéjének születése előtt mintegy nyolc
esztendővel már tekintélyes szakférfiak ugyanily methodusban kitűnő tankönyveket irtak ; ilyen p. o. a többi
közt Bartalus István „Éneklő ABC*je, továbbá Sz. N a g y
József „Énektanitó vezérkönyve*, mely jeles művek a
m. kir. vallás,- és közoktatási ministerium által mint
koszorúzott pályamunkák lettek kiadva. Olvassa el K.
F. úr ezen most említett műveket s látni fogja, h o g y
azok nem a vonalrendszer ismertetésén kezdik a tanítást és sokkal inkább kis gyermekek g y ö n g e elméjéhez
vannak alkalmazva, mint Oláh Károly műve.
Aztán
higyje el nekem K. F. úr, h o g y az előtte olyan újnak
feltűnt énektanitási módszert se nem Oláh Károly se
nem Szotyori N a g y József, és nem is Bartalus István
találta fel, hanem Dr. Heinroth János, a göttingai egyetem zeneigazgatója,
ki 1828-ban, tehát ezelőtt 52
évvel megjelent röpiratában már ugyanily methodusban
annyira egyszerűsítette az énektanítást, h o g y a létező
2 4 hangnem helyett csak három kemény és három lágy
hangnemet vett fel tanítás v é g e t t ; az eszme tehát
Heinroth Jánosé.
Bartalus és N a g y József csak is Heinroth methodusát egyszerűsítették az által, h o g y három
k e m é n y és három lágy hangnem helyett csupán egy
k e m é n y és e g y lágy hangnemet vettek fei. Es ezen
kitűnő műveknek Oláh Károly könyve csak g y e n g e
utánzata.
N e m kétlem azonban, h o g y maga a szerző saját
könyve nyomán alaposan taníthat, de olyan tanitó, aki
nem bír szerző zenei képességével, egyedül ezen könyvre
szorítkozva, sohasem fog kellő eredményt elérni; mert a
könyvnek öreg hibái és hiányai vannak, s ezek a következők :
1., H o g y a szerző, műve mellé vezérkönyvet nem
irt; pedig tudni való dolog, h o g y néptanítóink — tisztelet a kivételeknek — nem valami erősek az ének- és
zenetudományokban.
2., H o g y a könyv elején mindjárt 4 / 4 ütenyben
gyakoroltat s így a dallam nehézsége mellett egyszerre
erős rithmikával is gyötri a „kis gyermek g y e n g e elméjét* ; holott a rithmika nehézségeivel is épúgy, mint
a melodika nehézségeivel egyszerre ugyan, de fokozatosan kell a gyermeket megismertetni. Azért eleinte 2 / 4
ütény tökéletesen elegendő, és csak — mint Bartalusnál
látjuk — az ötödik hang tanúlásánál vezethetjük a gyermeket a 4 / 4 üteny tanulásába.
3., N é m e l y hangok tanulására nagyon heves gyakorlatot ír ; ennélfogva :
4., Egyik és másik gyakorlat közt hézag támadt;
mint p. o. a 7 §-ban a 4-ik gyakorlat megtanúlása

után bizony nem lesz képes a gyermek a io-ik gyakorlatot elénekelni önállolag; mert a könyv nem tanítja,
váljon az első hangról a harmadikra lépni kell-é vagy
ugrani ? Erre külön kellett volna egy gyakorlatot írni,
p. o.

sat. Ugyanezen hibába esik a többi hangok tanításánál
is; amennyiben külön ugrásgyakorlatot sem ír. És ez
igen nagy hiba; mert ez által szem elől tévesztette
szerző a legfőbb tanítási törvényt, a szigorú fokozatosságot, mely szerint a tanulónak kezdettől togva sohasem
szabad a tárgy nehézségeit érezni, s hogy a tanuló
több egynemű, de nem egyforma gyakorlat altal kellő
technikai könnyűségét nyerjen a tekintetben, hogy a
következő ujabb tér elfoglalásánál s általában mindenütt
sajátlábon járjon s a helyzet urává legyen.
Kálmán Farkas úr cikkének még azon részére
akarok reflektálni, a hol azt mondja, hogy az eddig
megjelent énektani munkák nem magyaros szelleműek.
Vájjon Oláh Károly könyve miért és miben magyaros
szellemű ? Hiszen kimutattam fentebb, hogy O. K. is,
mint mások, olyan forrásból merített, mely nem hazánkban fakadt. Azután meg, valamint a tudományok többi
ágaban is, az újítások terén nem igen jártunk mi magyarok legelői, nekünk a világműveltség nagy színpadán a koronként fel-felmerülő nagy és dicső eszmék
zászlóvivő nemzetei mellett csak másodrendű szerep
jutott: úgy a zenetudomány terén sem mi voltunk az
elsők, kik a röges utat feltörtük ; sőt még e tekintetben
sokkal hátrább állunk más kulturnemzetekkel szemben,
mint a tudományok többi ágában. Mert mi szeretünk
ugyan dalolni, szép dalokat hallgatni, de tanulni nem ;
s magának a zenének kultiválására se akaratunk se
pénzünk. Ha tehát mi a zene terén más nemzetek utánzására vagyunk szorítva, s ha Bartalus István és Sz.
Nagy József könyvein talán meglehet érezni a német
szagot : akkor Olah Károly könyvéből is — miután a
most említettekkel egy forrásból veszi eredetét — nagy
mennyiségű német illatár ömlik ki.
En egyébiránt ismerem és igen nagyra becsülöm
Oláh Károly zenei képességét, karénekes és orgonái
művei igazán megérdemlik a legmagasabb fokú dicséretet és kitüntetést; sőt jelen műve is — a fentebb említett hibák és hiányok kiigazításával — nem lenne fölösleges különösen szép gyermek-dalaiért.
Rutthay

Menyhért,

miskolci ref. orgonista.

B E L F Ö L D .
Tarczy-ünnep.
A folyó évi november hó 5-dike a pápai ref. főiskola évkönyvébe nem mulandó emléket jegyzett fel.

Ekkor tartá ugyanis a dunánt. ref. egyházkerület, a nevezett főiskolájában félszázadig működött Tarczy Lajos
tanár ötven éves jubilaeumát.
Nem volt ez ünnep diadalkapuk, egyenruhás menetek, fáklyás zene s más tüntető jelvények látványos
kirakata, még csak az sem történt, hogy a főiskolára
egyetlen egy zászló is lett volna kitűzve ; de érzelemgazdagságban, tisztelgés őszinteségében, az érdem méltánylásában annál inkább ritkítja párját.
Az ünnepély céljához elég ügyesen berendezett
iskolai nagyterembe felgyülekezett tisztelgők előtt, pontban 10 órakor, Tóth Lajos ur, a rendező bizottság elnöke, iskolai s egyházi életünkben rég nem hallott szívélyes szavaival az ünnepélyt megnyitottnak nyilvánítás,
az ünnep hősének meghívására egy 5 tagból álló küldöttség kinevezését indítványozta.
A küldöttség körébe megérkezett jubiláns tanárt,
mindjárt a főiskola kapujánál éljennel fogadta az önkényt
és jó kedvéből sorakozott tanuló ifjúság — önkényt és
jó kedvéből mondom, mert még az sem jutott senkinek
is eszébe, hogy iskolánk növendékei legalább a lépcsőn
s a terem ajtajáig sorfalat képeztek volna s azok között
haladt volna az, kinek láthatásáért ma sokan sokkal nagyobb aldozatot hoztak. Híjába, mi kálvinisták az ilyenekhez nem értünk.
Még minekelőtte a terembe lépett volna a nap
hőse, kétszer hangzott fel az éljen, a teremben pedig
conticuere omnes, intentique ora tenebant.
Az emelvényen két püspök, helv. hitv. és ágostai
között helyet foglaló 50 éves tanárt üdvözölte Pap Gábor. Pap Gábor geniusa két tárgy körül szokott magasabb régiókba emelkedni, a haza, és a prot. autonomia
körül; de ma, midőn a tanári pálya dicsőségét zengette,
oly meghatottság ült arcain, minővel ama két tárgy
iránti szenvedelme tudtunkra nem dicsekedhetik.
Ezután a tanári kar üdvözlése következett.
Bocsor és Tarczy kezet fogtak, mint egykoron a
régi jó napokban ; mert a mi volt Tarczy az ő természettanával, az volt Bocsor az ő históriai classikus előadásával az ifjúság képzésére nézve, mig Tarczy természettanával, addig Bocsor a francia forradalom magyarázatával és együtt és egy időben emelték a pápai főiskola jó hírét és nevét. Látni kellett e kézszorítást, a
szó elakadt, minden érzés a szívre tódult; a töredezve
kiejtett szavak közül mégis magasan hangzott ki az igazgatónak e szép mondata: hideg az öreg ember keze,
de meleg az érzés, melylyel azt nyújtja, s melynek e
kézszorítás záloga.
Ezután szólott ft. Karsay Sándor püspök ur, díszes koszorú állván körülötte, világi és egyházi híveinek
sorából ; rajzolta jogosultságát az örömnek, melyben
ma a két protestáns felekezet méltán részesül.
Majd jöttek a soproni ág. főiskola küldöttei; az
egész magyar hazában nem találkozott rajtok kivül tanintézet, mely a mai napon iskolánkat, superintenden92

tiánkat képviseletével megörvendeztette volna. Szavaik
a testvériesség s rokonérzet mély szavai valának.
Felváltotta őket Pápa város küldöttsége, tanúbizonyságul annak, hogy Tarczyt övének hiszi, vallja és
tudja — s ha kellene, mint hajdan Homerért Athene,
megkiizdene érte a versenytárssal.
Megtelett hanggal a terem minden legkisebb zúga,
mikor a helybeli ág. evang. gyülekezet küldöttsége élén,
annak virágos nyelvű hitszónoka, bőséggel rakta tanárunk halántékára, az elismerés szebbnél szebb virágcsokrokból készült koszorúját.
A helybeli ág. ev. gyülekezet után a helybeli ref.
ev. gyülekezet tagjai tisztelkedtek.
A főiskolai növendék lelkészek küldöttsége sem
mulasztá el szeretett tanára iránt e napon is meghozni
a tisztelet adóját.
Sugár termetű fiatal élet áll a terem közepén ;
a jogászok karának, küldöttsége az, híven tolmácsolják
küldőik kebelének az érdem által lett megihlettetését.
Orgonasíp rendben ismét fiatalok foglalják el a
t é r t ; ez a gymnazialis nyolc osztály képviselete, —
maga a szónok alig tud hangjához jutni a nagy érzés
miatt- s tetőtől talpig reszket, midőn azt az ízletes vánkoson nyugvó ezüst cserkoszorút átnyújtja.
Jő a képző-társulat lant és koszorúval, a koszorún
széles fehér szalag aranyos betűkkel a lantot egy alkalmi óda képviseli, melynek ügyesen elszavalt végszavai:
Ötven év sok ! hajh ötven év alatt,
Örömben búban hány szív megszakadt !
nem egy szemre az elérzékenyülés harmatát idézik.
Közben az iskolai énekkar háromszor hallatta
zengzetes mutatványait, meíyek közül mindegyik pályázott az ünnep méltóságával.
A megtiszteltetést betegeskedés miatt majd iilve
majd állva fogadta a jubiláns, végre összeszedte minden lelki erejét, beszédében felvonta emlékezete előtt
a multak kárpitját, s gondolataival ott járt, hol a költő
megpanaszkodva éneklé, hogy

Délután 3 órakor a tisztelgők seregét közebéd
hívta össze, melynek érdekességét növelte még az is,
hogy ekkora hazánk regénykirálya Jókay Mór, az ünnepeltnek egykori tanítványa is megérkezett. Felköszöntésekben természetesen nem volt hiány.
Csak az sajnos, hogy a kinek életétől annyi kebel hevült, s annyi szív feldobogott, Tarczy Lajos, már
több idő óta tartó betegsége miatt lábáról másnap ismét leveretett.
Kis Gábor.

25 éves jubileum.
Távol vidékek lelkészei, ha időnkint egy-egy
magvas egyházi beszédet kezökhez keríthetnek, annak
szerzőjéül valami jó korbeli férfiút képzelnek magoknak,
állítván „csak egy hosszú élet képes megszerezni, még
hosszabb tanulmány által ennyi bölcsességet.(< Még maga
Arany János is azt mondja ; „A bölcs ige terem öreg
ember a j k á n / Rajta tehát mi volna csudálkozni való.
Az élet logikája mutat reá ezen következtetés jogosultságára.
De hogy azok, kik netán Trsztyenszky Gyula geresdi lelkész s kiérdemült esperes felül is e véleményben
volnának, midőn fenn szarnyaló, költői fantasiával írt
megragadó egyházi beszédeit olvassák, melyeket a kritika mindég csak érdemek szerint tudott méltatni és
soha sem érdemeken felül; azoknak fülbe súgom e nagy
becsű egyh. lap hasabjain, hogy bizony a mi Trsztyenszky
Gyula atyánkfia épen nem jó korbeli, legfölebb a legszebb korú férfiúnak mondható ! mert ma még csak 46 éves,
1834-ben születvén.

S A lyányka nem érez, az ifjú nem ért,
Nincs koszorúja szerelmeidért.*
majd innen visszaszállt a szerencsésebb irodalmi vívmányokra, s lelkével egy szebb jövőnek látásán megpihent.
Őszinte hálás érzettel köszönetet nyilvánított a ritka
szerencse ritka élvezeteiért.

És bár oly fiatal, még is folyó évi okt. 3-án a n geresdi gyülekezet, midőn rögtönözve jubileumot rendezett a maga kebelében, Trsztyenszky Gyula úr 25
éves jubileumát ülte meg a lelkészi pályán. Ugyan is
nevezett, érdemekben gazdag lelkésze a n.-geresdi evang.
egyháznak 1855-ben szenteltetett pappá, 1868-ban pedig
már az alig 26 éves ifjú esperesévé választatott a fehérkomáromi egyházmegyének mint szendi pap. Szendrol
hivták őt meg jelenlegi hívei az úr nyájanak legeltetésére a népesebb egyház kebelébe ezelőtt 20 esztendővel. Azóta sok egyháza a dunántuli evang. kerületnek
fordult feléje bizalmával, de mind hiába, a geresdi nép
rokonszenve, hű ragaszkodása Geresdhez kötötte ugy,
hogy onnan megválni épen nem tudott.

Már az ünnepély előtt, annak folyama alatt és után, a
távirda sodronyai egyre működtek a Királyhágótól egész
a Kárpátok aljáig, a falukból, mint az ország fővárosából, miniszterektől mint egyesektől, akadémiától, mint
községektől jövő iidvkivánatok s elismerő nyilatkozatok
meghozásában. A magyar égről ennyi szép csillag,
nem hull mostanában; köztük ragyog az is, melynek
sugarainál a fejedelmi elismerésre találunk, midőn azt
olvashatjuk, hogy a szellem mai napon megtisztelt bajnokát, Magyarország királya díjelengedéssel királyi tanácsosává kinevezte.

Ennek a megbecsülhetlen hű ragaszkodásnak akart
az egyház kifejezést adni, midőn váratlanéi meglepi
pásztorát, és a nyáj adja tudtúl a pásztornak, hogy ő
ma jubiláns.
Simon István volt a gyülekezet nemes érzelmeinek kifejezője, ő tolmácsolta a lelkész előtt azt az
örömet, mely ma a gyülekezet öröme, ő kölcsönzött
hangokat azon minden kebelben élő óhajnak, hogy kit
jelenben Geresd mint 25 éves pályafutott papot üdvözöl, az ujabb 25 év múlva mint 50 éves lelkészt újra
Geresd üdvözölhesse. Simon István urat, mint a gyűleke-

7.et szónokát, Rupprecht
Lajos úr követte, ki meg
a jubiláns helybeli barátainak nevében emelte fel szavát
s adott kifejezést a barati nemes érzelem soha el nem
alvó óhajainak.
A nevezetes ünnepi actus jegyzőkönyvileg is megörökíttetett.
Legközelebb olvastuk, hogy Geresd a nagy papok
tűzhelye. Nem csoda, ha népe oly odaadó tisztelettel
viseltetik lelkészet iránt.
Mert ilyen helyre a nagy papokat batran hívhatja
és e nagy papok szívesen mennek.
Kinek oly szép babérból font tömött koszorúja
van immár úgy az administrationalis téren mint a szónoki
és egyházirodalom terén, arra a férfiura csak büszkén
tekinthet az a gyülekezet, melynek lelkésze, az a kerület
melynek kimagasló ékessége, azok a lelkésztársak, kiknek
ő kor- és tiszttársa. És ha tudjuk, hogy az a férfiú, ki
ma bar 25 éves papságát ünnepelte, csak 46 éves, képzeletben tovább fonhatjuk koszorúját, melyet csak a
messze jövendők fejezzenek be.
Isten sokáig éltesse a szintoly nagy pap mint szónokot. De virágoztassa azt az érdemes gyülekezetet is,
mely papjai számara olyan tiszteletet hord meleg keblében!
B ... .

Helyreigazítás
a » Vagy valami, vagy

semmidre.

» A f.-baranyai papság nem tudott megjelenni a király
előtt, nem levén tisztában a felől, minő öltözetet vegyen
magára,4 ezt véli, sőt másoktól is hallotta Dr: Foki
colléga. Szép dolog! 64 intelligens ember közül négynél
több (a kik közt a Dr. úr is ott van) nem tudja, hogy
hivatalos megjelenésében micsoda öltözet illeti ő t ! Ennek az allitásnak más célja nem lehet, mint a négy
deputatus nagyobb kitüntetése. S Baksayval szólva : „én e
szerény öndicsőitésnek határt vetni nem akarok 4 — de
tiltakozom, hogy azt valaki a mások kisebbítésével tehesse.
— Lássuk hat röviden, kire illik a »vagy valami vagy
semmi".
Azt mondja tisztelt collegám Dr. Foki úr, hogy
,a király előtt tisztelgő deputatiók sorában helyet foglalt a f.-baranyai ref. e. megye küldöttsége is 4 . — Mi
úgy tudjuk, hogy nem. A programúiban 18 deputatio
van felsorolva, köztük a lutheránus és zsidó egyházaké,
de én reformátusokét nem láttam. Hogy helyet kellett
volna foglalnia, azt megengedem ; de, hogy nem foglalt,
azt allitom. Ki hibájából történt ez? Talán Baranyamegyének, mely a pécsi püspökség varázshatása alatt
az eretnekek mellőzését, ignorálását szembeszökő módon
szokta nyilvánítani, elannyira, hogy a király kis-sztapári látogatása alkalmával az ott tisztelgő baranyaraegyei deputatio tagjainak bemutatása alkalmával, a bej u t a t ó főispán a f.-baranyai főesperest elfeledte bemutatni. Hanem, az akkori főesperes nem hagyott magán
könnyen kifogni. Kilépett a sorból, a Felség elé :

„Felséges Uram, és királyom ! mint f.-baranyai reform,
esperes 34 ezer reform, hódolatát teszem felséged labaihoz 4 . Vagy az is lehet, hogy az egyházi őrállason valók
ébredtek későre. De tény, hogy hivatalosan nem szerepelt s nem is szerepelhetett (miután bejelentve nem
volt) a f. baranyai u. n. deputatio. — Azt mi is hallottuk — ugy privátim, — hogy négy pap reverendásan, palástosan — audientiára jelentkezett O felsége előtt, melyet soron kivüli kegyelemből, az utolsó
pilanatban Tisza ministerelnök (Jekelfalusi közbenjárása mellett) eszközölt ki. De azt talan Önök se
kivanhatják, hogy nyilvános audientia alkalmával megejtett tisztelgésüket, — a sokkal magasabb jelentőségű
deputatio számba fogadjuk el, — hogy más sem tekintette annak, egyszerű bizonysága az, hogy az el
fogadásról szóló tudósítás ezt a küldöttséget sehol sem
említi.
Mi is beszéltünk egyházi és világi férfiakkal ez
ügyről. A közvélemény Ítélete előttünk sem titok, de
megbocsát tisztelt collegám, ha a mi hallomásunk s az
öné közt nagy küiönbséget találunk. Azt a lázas törekvést, melylyel önök, az utolsó óraban, Ö felsége érkezte
után, kihallgattatást nyerni igyekeztek, még a rnás vallásúak is kicsinyesnek, s szégyenítőnek találták A lelkésztársak pedig ugy nyilatkoztak, hogy deputatio gyanánt nem fogadtatvan, audientiára menni nem kívánnak.
Ez a valóság Azt a nézetét a világiaknak, hogy a ref.
egyázmegyei papság a jelen politika ellen akart tüntetni, én nem hallottam. Ez képtelenség is, a midőn a
64 pap többsége (a siklósi járásban lakók) csaknem kivétel nélkül, próbált hive a Tisza-politikának. Azt a kifogást pedig, mit collegám lelkésztársainknak tulajdonít, el nem fogadhatjuk. Nem képzelek papot, a ki
ne tudná : miben áll az ő hivatalos ruházata. S én ugy
tudom, itt Baranyában minden papnak van tisztességes
papi ruhaja: s higyje el Dr. Foki ur, hogy azzal az
egyenruhával, melyben, a legilletékesebb bíróság, az
egyházkerület előtt, a felszentelés alkalmával állottunk,
s melyben a mennyei Felség előtt oly gyakran állunk :
megjelenhettünk s meg is mertünk volna jelenni a földi
Felség előtt is. Hivatalos functiójában (milyen a deputácio is) én nem láttam itt, s nem is hallottam, (a demokrata kornak letűnte óta, midőn némely ifja óriások
pitykés janklival tetszelegtek maguknak), — hogy a pap
szürke, sarga janklit, pörge kalapot viselne, vagy nyakkendőtlenül palást nélkül fungálna.
Röviden : Ne hirdesse Ön urbi et orbi, a f.-baranyai papság együgyüségét, mely szerint azok csak azért
nem jelentek volna meg az ön deputatiójában, mintha
nem lettek volna tisztában azzal, miként és miben illik
megjelenniök. Higyje el inkább, s ismerje társait annyira
önérzetesnek, hogy ott, a hol megjelenésre felhiva nem
levén, jelenlétük kellőleg indokolva nincs: alkalmatlankodni nem kívánnak.
„Vagy valami, vagy semmi. 4 Igaza van Önnek.
Mi is azt tartottuk. Vagy mint deputatio tisztelgünk

vagy egyáltalában elmaradunk. Önök nem maradtak el.
Ha dicsőség ez: érje be vele, s ne mentegetőzzék ; ha
szégyen : ne ossza meg azokkal, kik nem érdemlik azt.
— Annyi áll, hogy tisztelgésük sem a Felség, sem a
közönség, sem általunk, minden selyem reverenda, palást és collare dacára sem tekintetett deputationalis fogadtatásnak. S hogy Önök csak négyen jelentek meg
higyje el a mondottak után, hogy annak akadálya legkevésbbé volt a ruha. S ha még azt említem, hogy ez
az ön deputatiója sem a közigazgatási, sem az elfogadást rendező bizottságnak bejelentve, s programmba elfogadva, — sem ezek által az egyházmegye meghíva
nem volt, s végül, hogy a méltatlanul megtámadott 60
pap nagyobb része Nt. Főesperes úr említett fölhívását
nem is látta ; ugy hiszem a dolog érdemére, s tisztázására eleget mondottam. Béke velünk !
Dr. (áva) Parti.

R É G I S É G E K .
Roth-Teleky J o h a n n a alapítványa.
Protestáns jeleseinknek, kik bel- és külföldön egyházi és iskolai céljaink előmozdítására nagy összegeket
áldozták, oly nagy a számuk, hogy nevöknek elsorolása
és érdemeiknek méltánylása köteteket venne igénybe.
Ezen jéltevőinkről emlékezzünk meg mind gyakrabban, hogy egy részről a haladatosság kötelességét leróvjuk és más részről a jelen és utókort is hasonló áldozatkészségre buzdítsuk.
E század elején prot. egyhazunk anyagi tekintetben
nehéz időket élt. A nagy francia haboru mély sebeket
ejtett anyagi jólétünkön. A pénz-devalvátió tőkéinket
leapaszta. A bekövetkezett drágaság iskoláink tápintézeteit veszélylyel fenyegette. Ily Ínséges időben fokozott
buzgalommal és lelkesedéssel léptek fel jóltévőink, hogy
segítséget nyújtsanak. Báró Jeszenák Gosztony tábornok,
Kis József esperességi felügyelő, Wenkheim grófné az
evangélikusok részéről oly netneslelkü jóltévők valának,
mint Ráday és Teleky grófok a ref. hitsorsosok között.
Ezen időtájban alapította Teleky, született Roth
Johanna grófné hírneves ösztöndíját az ev. főiskolák javara. Eletéről és viszonyairól a következőket közölhetjük
hiteles források nyomán.
Teleky Johanna grófné született Roth de Királyfalva Széki gr. Teleky Józsefnek, a koronaőrnek és
Ugocsamegye főispánjának neje volt. Férje halála után
az özvegy grófné Szirákon 1812. julius 22-kén végrendeletet tett, melyben különösen a pesti, sziráki és
garamszeghi egyházaknak tetemes összeget, a sziráki iskolának pedig 9000 frtot hagyományozott. Ezen kiviil
a magyarhoni ev. egyháznak végrendeletileg 100 ezer
frtot hagyományozott a következő feltételek alatt: az
évi kamatok* minden esztendőben az egyetemes felügyelő
altal, a négy superintendentia hozzájárulásával 60 - 1 0 0
felsőbb osztálybeli szorgalmas és jó erkölcsű tanuló közt

osztandók szét. Ily értelemben a felsőbb gymnásiumok
tanárainak kötelességökben áll, az illető érdemes tanulókat évenként ajánlatba hozni. Az alapító akarata volt
az is, hogy az évi kamatok 2/3-dát a szegényebb nemesi
tanulók és 1 / 3 -dát oly növendékek kapják, akik az egyház vagy az iskola szolgálatába lépnek vagy az orvosi
.szakot választják életpályájukul. Végül a végrendelet
szerint az alapítvány Roth-Teleky Johanna nevét viseli
s a számlát az egyetemes gyűlés, illetőleg annak megbízottjai kezelik.
Az özvegy grófné, a szegények és ügyefogyottak
védangyala, meghalt 1813. okt. 12-kén, tehát azon esztendőben, melyben a pusztító árvíz mély sebeket ütött
hazank jólétén. Két háladatos fia siratta az elhunyt grófnőt. Az idősbik Gróf Teleky László Pesten a kir. tábla
ülnöke és a Somogymegye adminisztrátora volt; a fiatalabbik Gróf Teleky József Erdélyben a kir. táblánál
ülnöki hivatalt viselt. A két gróf tiszteletben tartotta
anyja végrendeletét, melynek végrehajtója az ev. egyház egyetemes felügyelője Balogh Péter de Ocsa vala.
A végrendelet alairatott a nevezett két gróf, és nagyobb
hiteléül a nádor jegyzője Szilassy József Paad de Pilis
altal, mely utóbbi az okmányt a nádori pecséttel is ellátta.
Az okmány hiteles másolata az egyetemes felügyelőnek és általa a tudományalap számvevőjének Kubiny
Andrásnak de Kelső-Kubin, megőrzés végett átadatott.
A 100,000 frtnyi hagyományt a grófok még egy ideig
kezeik között tartották ugyan, de anyjoknak 1813. okt.
12-én bekövetkezett halála napjától fogva az említett
összeg után egész pontossággal fizették a kamatot.
1814. jan. 28-kán Kakas Lomnitzi Berzevitzy Gergely mint a tiszamelléki egyházkerület érdemdús felügyelője külön köriratban ismerteti az említett végrendeletet,
buzdítván a híveket hasonló jótéteményekre.*) Ugyanazon esztendőben sept. 11-én Pesten tartatott meg az
egyetemes gyűlés, mely az 5300 frtnyi első kamatrészletet úgy osztotta fel a főiskolák, illetőleg az azok által
ajánlott tanulók között, hogy Késmárk, Eperjes, Lőcse,
Sopron és Selmecbanya 8—800 frtot, Pozsony pedig
1300 frtot kapott. Egyszersmind elhatároztatott, hogy
a jövő egyetemes gyűlésig, mely a következő évben
1815. febr. 2-kán Pesten volt tartandó, a nevezett tanintézetek ismét ajánljanak arra érdemes tanulókat a szóban levő alapítványból való jutalmazásra.
*) Ezen férfiú társadalmi, egyházi és irodalmi téren fáradhatlan
tevékenységet fejtett ki. Tőle jelentek m e g : 1897-ben , D e commerciis
et industria Hungáriáé* ; 1805-ben több közlemény Bredeczky topo
graphiájában ; 1806-ban , D e conditione indoleque Rusticorum in Hungaria <( ; 1808-ban „Ansicht des asiatisch-europaischen Welthandels nach
dem jetzigen Zeitbediirfniss behandelt
1822-ben „Nachrichten iiber
die Evangelischen in Ungarn* ; 1840-ben , A magyar evangélikusok rendszere.® (Jeles munkatársunk téved, midőn az „Ansicht* stb. címii
munka szerzőjének is Berzevicyt mondja ; mert ezen munkát Rumy irta
s Berzevicy csak előszóval látta el. A tévedés valószínűleg onnan ered^
hogy Berzevicy az európai-ázsiai kereskedelemre vonatkozólag egy pályakérdést tűzött ki, de ezt a pályakérdést Rumy fejtette meg említett
munkájában.
Szerk.)

1814 óta, amidőn a legelső kiosztás történt, 66
év folyt le egyházunk és iskoláink életében. Ha 6 frttal
vesszük a kamatlabot, akkor 100,000 frtnyi tőkétől évenkint őooo, és 66 év alatt 396,000 frt osztatott ki szegényebb, de törekvő és jó magaviseletű ev. tanuló ifjak
között. Áldás legyen annak a porain, ki anyagi eszközökkel a szellemi javak ily gyarapodását évszázadokra
elősegítette !
Weber Samu.

K Ü L F Ö L D I E G Y H Á Z ÉS I S K O L A .
A franciaországi események.
Elvalahára megtörtént a márciusi rendeletek végrehajtása Franciaorszagban: a nem engedélyezett szerzeteseket kiűzték az állam területéről. Kétségtelen,
hogy előbb a Freycinet, aztan a Ferry-féle kormány kényszerhelyzet nyomása alatt tűzte napi rendre az ultramontanizmus elleni harcot. A nem engedélyezett szerzetesrendek ellen alkalmazott rendszabályokat nem esetlegesség vagy erőszak, hanem bölcseség, szükségesség
és hagyomány hozták létre.
Mert ha a szerzetes-rendek nem helyezték volna
magukat ellentétbe az uralgó kormányformával; ha befolyásukat, melyet a tan-, szó- és gyóntatószékből gyakoroltak a kedélyekre, nem arra használták volna föl,
hogy agitáljanak a köztársaság ellen : a kormány és
a hatalom gyakorlataban lévő mérsékelt köztársasági
part bizonyára nem idézte volna föl e harcot állam és
egyház között. De azt lehetetlen volt tovább tűrni,
hogy a vallás százgalléru köpenye alatt a zárdakban
monarchicus politikai izgatasok űzessenek. A köztársaság, az állam jól felfogott érdekét tartva szem előtt,
nem cselekedhetett máskép, mint ahogy cselekedett.
Nem maradt egyéb választása, mint vagy megtűrni e
folytonos áskalódásokat és nyugodtan nézni, miként
rontja le az ultramontanismus azt, a mit a kormány a
köztársaság megszilárdítása céljából épit, — vagy pedig
megfosztani az izgatást egyik főfactoratól, de ezzel egyúttal fölidézni maga ellen a vádat, hogy erőszakosan
jar el és fenyegeti a vallásszabadságot. A kormány az
utóbbi utat választotta. De akár igy, akár úgy : az ultramontanizmus elleni harc elvégre is kikerülhetlen volt,
ha csak a respublika megkötött kezekkel nem akarta
volna magát kiszolgáltatni halalos ellenségeinek. A kik
ma a köztarsasági kormányt megtámadják e politikájáért,
azt lobbantva szemére, hogy „erőszakosan* jár el: teljesen feledik, hogy egy királyi vagy császári Franciaország ép így járna el, ha a szerzetesrendek oly akciót
fejtenének ki a monarchikus kormány forma ellenében,
minővel a köztársaság ellen próbáltak föllépni. Feledik,
hogy Franciaországban a monarchia nem egyszer ép
ugy kénytelen volt föllépni az „ecclesia militans* ellen,
mint jelenleg a köztársaság. A szerzetes-rendeket illetőleg, épen a „legkeresztényebb* és Jeghatliolikusabb* Bo-

urbonok alatt hozattak azon törvények, melyekre mint
szilárd jogalapra, a köztársasági kormány visszatért.
Hogy a szerzetesrendek föloszlatása mégis itt-ott zavargásokkal volt összekötve : csak azt bizonyítja, hogy a
francia nemzet egy töredékét fanatizaltak az egyházi
vezetés alatt álló iskolák.
Magáról a márciusi rendeletek végrehajtásáról a
prefektek azt jelentik a kormánynak, hogy a kolostorok
bezarása jelentékenyebb zavargások nélkül ment végbe.
A végrehajtást Párizsban f. hó 5-én kezdették meg.
Reggel 6 órakor a rendőrség a szerzetesek kiűzése végett egy-két rendház kivételével, valamennyi
párizsi kolostorban megjelent.
A ellentállas leghevesebb volt a santé-utcai kapucinus-kolostorban. Reggel 6 órakor 3 rendőrbiztos belépett a kápolnaba, hol a miséző pap a rendőrséget
amint észrevette, eltávozott, s bezárta a sekrestye bejáratát. A misén szokatlan nagy számban jelenlévő nők
az oltárhoz rohantak s zsolozsmákat kezdtek énekelni.
Midőn a biztos e nőket távozásra szólította föl, ellent
akartak állani s kiáltozni kezdtek ; erőszakkal kellett
őket kivezetni. A kápolna kiürítése után a biztosok az
utcára mentek a kolostor bejárása elé ; az udvarba léptükkor rendőrök s vasrudakkal és haltakkal ellátott tűzoltók kisérték őket. A rendőrbiztos azon fölszólitására,
hogy a törvény nevében nyissanak ajtót, az ajtó mögül a guardián rendfőnök nemmel felelt s belülről hangos „tolvajok! zsiványok!* kiáltozás hallatszott. Minthogy
a zárakkal boldogulni nem lehetett, a tűzoltók elővették baltáikat. A guardiant, ki a biztost és a rendőröket exkommunikalni akarta, elfogtak. A többi szerzetesek is ellentállást akartak kifejteni, de a rendőrök
ezeket is elfogtak. A jegyzőkönyv fölvétele után kiűztek 12 kapucinust. Harmat otthagytak házőrzőnek.
Az ezen alkalommal elfogottak, (többnyire éhenkórász mágnások) mintegy 33-an, a közel eső Lasanté
börtönbe szállíttattak, hol kocsismódra gorombáskodtak
a rendőrökkel. 9 órára vége volt mindennek. A dominikánusok kolostorának bezárásánál Buffet bukott miniszter is jelen volt, s a biztosnak odakialtott: „Nyomorult!* de ezután, hogy az elfogatást kikerülje, azt
mondá, hogy e szóval a minisztert értette.
Ez idő alatt, nagy óvó intézkedések tétettek s a
helyőrség egy része konszignálva volt; lovas-őrjaratok
cirkáltak a Faubourg S. Germainen, hol a legtöbb kolostor van. Sokakat elfogtak, de fegyveres ellentállás
nem íordult elő.
Constans belügyminiszter 7-én jelentést tett a rendeletek végrehajtásáról a minisztertanácsban, s megdicsérte a végrehajtással megbízott közegeket
A vidéki varosokban 5-én és 6-kán alkalmaztak a
rendeleteket a szerzetesek ellen. A nantesi törvényszéki
palota előtt kifütyölték a prefektet, két ügyvédet elfogtak. Az elnök tiltakozott az elfogatás ellen az államügyésznél. Cahorsban a kapucinusok a vészharangokat
í húzták meg. Nimesben éjjel bombákat dobtak a prefek-

tusi épületre. Amiensben egy jezsuita párti rálőtt a
rendőrségre, de nem talalt senkit. Lyonban, Grenobleban, Havreban verekedésre került a dolog.
Legkonokabban szegültek ellen az állam törvényeinek a tarasconi premontreiek, kiket eltorlaszolt*
várszerű kolostorukban valóságos ostromzár alá kellett
venni. Élelmi szerük elegendő, puskaporuk azonban ügy
látszik elfogyott, hogy ily dőre lépésre szánták magukat.
F . hó 7-dikéig 300 kolostort csuktak be. A kikergetett barátok száma 5000. A birói személyzet, mely
elbocsátását kérte, 400 főre rúg. A zavargás alatt elfogottakat tüstént rendőrség elé állítják, mely a legtöbbet egy — négy heti fogságra itéli.
Nyomban ily események bekövetkezte után, e hó
11-én Franciaországból azt a meglepő hírt hozta a távíró, hogy a Ferry minisztérium
beadta lemondását.
E
fordulatra senki sem volt előkészülve. A minisztérium
azt kívánta, hogy az altala bejelentett uj törvényjavaslatok közül a kamara mindenekelőtt a közoktatásügyi
javaslatot vegye targyalas ala és csak azutan tűzze
napirendre a bíróságokra és a sajtótörvényre vonatkozó
javaslatokat. A kamara ellenben jelentékeny többséggel
elhatározta, hogy először is a bírósagokra vonatkozó
javaslat vétessék targyalás ala. A kabinet e határozat
miatt a köztarsaság elnökének benyújtotta lemondását.
A minisztérium és kamara közötti összetűzésnek
tehát nagyon kicsinyes oka van. Másutt, hol a minisztériumok beérik a parlamentarismus chablonjával : efféle
hatarozatban épen nem láttak volna bizalmatlansagi votumot. De a Ferry-kabinet, mely oly határozottan hangsúlyozta nyilatkozataban, hogy nem fog megelégedni
„latszólagos bizalommal/ nyomban valósita szavait.
Hogy a kormány és egyáltalan a köztarsaság
ellenségei e lemondásnak más magyarázatot adnak, az
előrelátható. Ugy fogjak feltüntetni, mint meghátrálást
a kormány részéről azon föladattal szemben, hogy helyt
álljon eddigi működésének tényeiért. Annyi bizonyos,
hogy a szerzetesrendek föloszlatasa a monarchista-klerikalis elemeknek uj fegyvert adott a kormány és a köztarsaság megtamadásara. Mar tegnap mutatkoztak előjelei azon viharnak, mely a törvényhozásban mulhatlanul
ki fog törni. A reakció embereinek meg kellene tagadni
természetüket, hogy ne használják föl ezen alkalmat a
legizgatóbb nyilatkozatokra, a leghevesebb kifakadásokra.
Fel fogjak hasznalni. Hiszen e legitimista, klerikális törvényhozóknak nagy része egyenesen ellenállásra ingerelte a szerzeteseket és bezárkózott a zárdákba, hogy
tüntessen a kormány ellen és becsmérelje a hivatalukban
eljáró rendőrközegeket.
A Ferry-kormány is kétségkívül hibázott abban,
hogy a marc. 29-iki dekrétumokat nem hajtotta végre
Freycinet bukasa után azonnal. Akkor 48 óra alatt sokkal kevesebb zajjal es ellenállássá! lehetett volna elvégezni mindent. Nem tették, s halogatásukkal időt engedtek ellenségeiknek.
A szerzetesek, vagyis inkább azon reakcionariusok,

kik őket politikai céljaikra lelkiismeretlenül felhasználták,
nem tékozolták el az időt, hanem szervezkedtek és előkészültek az ellenszegülésre, a minek következménye a
kedélyek rendkívüli elkeseredése, erőszakoskodások, vérontás és állítólag az egyéni szabadság megsértése lett.
Ez volt a Ferry-kormány mulasztása, mely mulasztás
kétségkívül sokat ártott ügyének.
Bárhogyan gondolkozzunk is azonban a helyzetről,
mely azóta a márciusi rendeletek végrehajtása folytán
Franciaországban előállt: véghetetlen absurdumnak tartjuk, hogy az a kormány, mely a törvényhozás többségének akaratát foganatosította és magára vett minden
ódiumot, most megbukjék ! Bízunk benne, hogy a mérsékelt köztársasági párt — melynek egyes kiválóbb tagjai
mindjárt az ülés utan kijelentették a minisztereknek, hogy
a szavazás eredménye nem képez bizalmatlansági szavazatot; módot fog találni arra, hogy a kormányt szándéka
megmásitasára bírja. A programnv, melylyel a minisztérium a kamarák elé lépett, megnyugtathatja a köztársaság és a béke barátjait egyaránt. Nem volna indokolt, hogy egy kormány, mely befelé a köztársaság
megszilárdítására és a jólét emelésére, kifelé ellenben a
béke íöntartására igéri központosítani tevékenységét,
visszalépni legyen kénytelen, visszalépni ép oly kritikus
időpontban, mint a mostani 1
A mit pedig mi a fentebbi sorokban véghetetlen
absurdumnak tartottunk, az csakugyan annak is bizonyult : lapunk bezartakor hozta meg a távíró azt a
hírt, hogy nov. 12-én a kamara 297 szavazattal 131 ellenében bizalmat szavazott a kormánynak, s elfogadta a
napirendet.

I R O D A L O M .
T h e o k r i t o s idylljei és a görög s római idyll. Tanulmány, irta Dr. Baszel Aurél, egyetemi magántanár. Bp.,
ifj. Nagel Ottó bizomanya. Ára 1 frt. 70 kr — Hosszá,
nagyon hosszú ideig tartott az az időszak külföldön úgy,
mint hazánkban, midőn a föltétlen tiszteletben részesülő
classikai irodalom tanulmanyozasa, utanzása, kritizálása
képezte az írók, gondolkodók legfőbb foglalatosságai.
De a „25 év® folyamában fölébredt nemzeti szellem
langelméjü költőket támasztvan, csakhamar feledésbe
merült a classikai kor, irodalmaval, nyelvével, történetével
egyetemben. Egyik túlsagból a masikba estünk ! Azelőtt
a classikai irodalmat mindennek tartották, ujabb időben
semmibe kezdték venni. Napjainkban végre ez a túlság
is meghaladott álláspont, s immár belátjuk a görög s
római szellem ismeretének szükségét. A philologiai tarsaság, melynek dr. Bászel is egyik kiváló tagja, ama
szellemi szükséglet kielégítésén buzgón munkálkodik,
midőn táplálja a törekvést, hogy a hajdankor remekei irodalmunkban újra meghonosuljanak. Dr. Bászel jelen műve is
e törekvést képviseli, még pedig, viszonyainkhoz mérten
a lehető legügyesebben. Alapos targyalasa mellett is

népszerű tud lenni, hogy megkönnyítse tudományos vizsgálatai eredményeinek minél szélesebb körben való elterjedését. 356 lapra menő jelen munkája előzője kiván
lenni Theokritos terjedelmes, magyarázó kiadásának. Az
eredetiséget nem hajhászsza. Célja összeállítani és a mennnyiben lehetséges összeegyeztetni mind azt, ami legfontosabbat, legérdekesebbet, legjobbat mások mondottak e görög
idyllköltőről, mind a mellett a legtekintélyesebb nyilatkozatok közepett is megőrizve saját véleménye szabadságát.
Theokritos életét és korát, költői működését, a pásztori
költészet rövid történelmét, Theokritos idylljei tartalmát,
költői értékét, történeti jogosultságát, dialektusát, metrumát, s végül mindennek utánzóit nagy figyelemmel s
nem kevesebb tárgyszeretettel, világos és helyes csoportosításban irja le. Műve tehát bizonyára fokozni fogja
a hajlamot és rokonszenvet Theokritos költeményei iránt,
melyek valóban tele vannak élettel és kellemel, s hogy
nálunk még nem közkeletűek, leginkább épen annak tulajdoníthatjuk, mert általaban véve tűi a rendén megfelejtkeztünk a classikai világ örökbecsű termékeiről. Tanférfiaink figyelmébe melegen ajánljuk ez alapos és a
mellett vonzó olvasmányt.

lati szempontok figyelembevételével irt szakszerű közleményekkel. Ára 80 kr. — Uj honvéd naptár. XIV.
évf. Szerkeszti Áldor Imre. Szamos nagyobb képpel.
Jókai Mór, Ballagi Aladar, Székely József stb. cikkeivel.
Ára 60 kr. — Kossuth naptár. XI. évf. Szerkeszti Honfi
Tihamér. Szövege csaknem kizárólag Kossuth Lajos életét és családját illető tárgyakból van összeállítva. Ára
40 kr. — A népzászlója naptára, a magyar nép szamára szerk. Áldor Imre. Szamos képpel. Ara 40 kr. —
A magyar nép naptára XXVI. évf. Képes kalendárium
sokféle hasznos és mulattató olvasmány nyal ellátva. Ára
30 kr. — Keuer illustrirter Yolks-Kalender, 46 képpel.
A hazában megjelenő német naptárak közt a legdíszesebb és legtartalmasabb. Ára 50 kr. — Magyar nők
naptára. Szerkeszti Benicky Irma. Szépirodalmi s mulattató tartalman kivüi, különös gondot fordít arra, mi a
nőknek tanulságos lehet. Jó gazdasszonyoknak igen
használhatóvá teszi e naptárt, hogy a háztartási, költség- és mosási jegyzetek számára célszerűen rovatolt,
elégséges számú tiszta lapok vannak hozzá mellékelve.
Ára 60 kr. — Nevessünk.' mulattató naptár a gyönyörűséges 1881 -iki esztendőre Ára 40 kr.
Pestalozzi válogatott paedagogiai munkái. Fordította, magyarázatokkal ellatta és kiadja Zsengeri Samu
VIII. tüzet. Ára 50 kr.
Uj zenemű. Táborszky és Parsch zeneműkereskedésében újabban megjelent : Kápolnai emlék. Csárdás.
Zongorára szerzé Zettner Aranka. Ára 60 kr.

Jobb későn, mint soha. Ez a régi közmondás
jutott eszünkbe, midőn a napokban kezünkbe került
llaan Lajos m. tud. akadémiai székfoglaló értekezése Bél
Mátyásról, mely az „ Értekezések a történelmi tudományok
köréből* VIII. kötet, VIII. száma gyanant még tavaly
K Ü L Ö N F É L É K .
jelent meg, s a melyet annak idején nem ismertettünk.
Szerző érdekesen adja elő, hogy a XVII. század Magyarországon a theologusok, a XVIII. a historicusok szá* Személyi hirek. A sárbogárd-tinódi
reform,
zadja volt. Ez utóbbiban élt és munkálkodott Bél Mátyás, hitközség, a folyó hó 7-dikén megejtett lelkészválasztáski magyarul, latinul, németül és tótul egyforma classici- kor, értesülésünk szerint, egyetlenegy szavazat ellenében,
tással irt. Szülői háznál nyert vallásos nevelése okozta, nagy lelkesedéssel Turgonyi Lajos ref. lelkészt s orhogy az ág. h. ev. papi pályára adá magat, hogy mint szággy. képviselőt, a kit a mezőtúri gyülekezet is okt.
theologus a pietisticus irányú hallei egyetemet kereste
10 dikén nagy szavazattöbbséggel elválasztott, választotta
föl, és az ugyanily irányú Arndtnak és Freilingshausen- lelkészeül. A választáson jelen voltak : Konc Imre espenek munkait lefordította s kiadta. Bél előbb a besz- rest, Szűcs Adolf világi tanácsbiró és birtokos urak elnökleterecebányai, majd a pozsonyi gymnázium rectora, utóbb tük alatt, a vértesaljai egyházmegye részéről Báthory
pozsonyi ev. lelkész volt. Nagy tudományával, roppant Dániel baracskai ref. lelkész s tanacsbiró, Sárközy Kázmér
munkásságával, kortársai osztatlan tiszteletét vivta ki, világi tanácsbiró s földbirtokos urak és a sárbogárd-tinódi
minek fényes tanúbizonysága, hogy 1736-ban, az akkori ref. egyház részéről Nagy Kálmán presbyter s főszolemelkedett szellemű pápa, XII. Kelemen, saját arcké- gabíró, és Komjáthy Ferenc presbyter s városi közgyám
pével diszitett arany emlékpénzzel tisztelte meg. E mun- urak. A legnagyobb csend- s renddel lefolyt választás,
kás életet tünteti föl a tudós szerző. Nagy eruditio, a — mint nekünk írjak — általanos örömet és lelkesekorviszonyok alapos ismerete, az adatok ügyes csopor- dést szült a nagyrészben birtokos, s uri egyénekből álló
tosítása és vonzó előadás egyaránt hozzájárulnak, hogy gyülekezetben, és az a jelen volt esperest úr által azone munkát igazán élvezetes és tanulságos olvasmánynyá nal meg is erősíttetett. — Inaktelki ref. lelkészszé Bita
varázsolják. Ara 40 kr.
Kálmán volt marosvásárhelyi osztálytanító választatott
Uj naptárak egész halmaza fekszik előttünk. Vala- meg. — Kemény Károly komáromi újonnan választott
mennyi a Franklin-társulat kiadásában jelent meg. A ev. lelkész e hó i-sején tartotta beköszöntő beszédét.
nemzeti nagy képes naptár szemenszedett szép képekkel Isteni tisztelet végeztével dr. Nagy Vilmos, mint a conés Hegedűs Sándor, Benedek Lajos, Sziklai János, Pe- vent jegyzője üdvözölte a lelkész urat, s miután a conterdi József stb. cikkeivel ékeskedik. Már XIII. évfolyama vent s énekkar tagjait bemutatta, kijelenté a convent
járja ; szerkeszti Áldor Imre. Kiválóan becsessé és hasz- azon határozatát, hogy a lelkész úr gyönyörű szép benálhatóvá teszi a függelékét képező országos cím-név- köszöntő beszédét ki fogja nyomatni s kiosztani. —
Bicó Géza előbb halasi, jelen tanév óta nagykőrösi ref.
tár, mely tulajdonkép terjedelmes és szabatos lajstroma
az ország közhivatalnokainak. Ára I frt. — Falusi gazda főgymnáziumi rajztanár, ebbeli állásáról lemondott, mert
naptára. XVIII. évf. Szerkeszti Sporzon Pál, a Gyakor- festészeti tanulmányok céljából Münchenbe utazik. —
Szentesen f. hó 21-én töltik be a második ref. lelkipászlati mezőgazda szerkesztője. Közlemények Dömötör
László és neje, Ébner Sándor, Oroszi Miklós, Erdélyi tori állomást. A választási mozgalmak már megeredtek.
A jelöltek : Csák Máté, Gerőc Lajos, Marjai Péter és
Károly, Iby Ferenc, Blaskovics Ödön, Gyapay Kornél,
Canyuga Ágoston stb. tollából. Ára 80 kr. — Borászati Pólya Ferenc. — A nagyszebeni egyházmegye mikenaptár. VIII. évf. Szerkeszti dr. Nyári Ferenc. Gyakor- szászi gyülekezete Lőrinci Gábort, Bodrogi Sámuel sze-

beni lelkész káplánját választotta meg papjává. — Dr.
Szeberényi superintendens f. hó 3-án Krupec István,
Kovácsilc Gyula, és Dax Ernő, hitjelölteket, és pedig ez
utóbbit a mezőberényi német ekklézsia számára, pap
hivatalra szentelte fel.
* A marosi ev. ref. egyházmegye székesi gyülekezetében f. hó 7-én kegyeletes ünnepély ment végbe.
Ugyanis a templomi szószék takarója, melyet a kegyeslelkű néhai Illyés Istvánné szül. Zsombory Amalia ezelőtt
43 évvel készített, immár kopott és vásott lévén, a
helyett, Illyés Károlyné, szül. Ballagi Jozefine sajatkezűleg himzett, buzakalászok és szőllőlevelekből alló
füzérrel ellátott diszes fekete bársony szószék-takarót
ajándékozott családja nevében az egyháznak. Mult vasárnap, zsúfolt gyülekezet előtt tartatott meg a szószék
takaró felavatása, mely alkalommal Erdélyi Sámuel székesi ev. ref. pap buzgó imájaba foglalta az ajándékozókat és csinos beszédeben felemlítette, hogy a sófalvi
Illyés-család miként igyekszik virágzóvá tenni szegény
gyülekezetét. Felhozta, hogy a négy Illyés fivér, megboldogult anyjuk emlékére az egyház javára ezelőtt tiz
évvel 400 frtos alapítványt tett, hogy egyik fivér a
szószéket értékes koronával látta el, most a szószék
láttatott el szép takaróval, az Úr asztala pedig egy kijavított úrvacsoraosztó-pohárral, mig egy harmadik
fivér az úrvacsora-asztalát igérte minél hamarább diszes
teritővel ellátni. A székesi presbyterium, küldöttsége
által is köszönetet mondott az ajándékozóknak.
* Mező-Túrról irják lapunknak, hogy oda, e hó
14-dikén, várják a tiszántúli reform, egyházkerület superintendensét Főt. s Nagys. Révész Bálint urat és Nt.
Tótli Sámuel egyházkerületi főjegyző urat, hogy az ottani
ismeretessé vált lelkészválasztási, és ennek folytán felmerült fontos egyházi ügyekben, az egyházkerület Ítéletének szigorú végrehajtása által, véglegesen ítéljenek
és határozzanak. Az egyház és város nagy ünnepélyességgel készül fogadni a várva vart magas vendégeket.
A vasútnál a polgármester Bolváry Antal úr üdvözli a
város nevében, a tiszteletükre rendezendő fáklyásmenet
alkalmával pedig Czebe Károly presbyter s városi főkapitány ur üdvözli őket a reform, gyülekezet nevében.
* Göllnicbányán Gratz Mór ev. főesperes-lelkész
két év óta „Nach der Schicht" című néplapot szerkeszt,
melynek jövedelméből tavaly 18 szegény gyermeket
cipővel s meleg téli öltönynyel látott el. Az idén, mint
a Kasch. Ztgban olvassuk, a reformátió emléknapján

(figyelemre

már 46 iskolás gyermeket ruházott fel ezen kicsiny,
évenként mintegy 60 krajcárba kerülő, széles elterjedésnek örvendő lapocska jövedelméből. Áldásterjesztő fáradozása meg is érdemli Isten áldását!
* A halottak napjáról e lap 45. száma Különfélék
rovatában közölt cikkben, hol a miskolci egyháztanácsnak a sírok kivilágítása ellen tett intézkedése van felemlítve, még e tétel is áll: » Nagyváradon meg egy ret.
papi egyén olyan requiem félét tartott a templomban*
szabad legyen e tételre vonatkozólag az igazság érdekében a következőket elmondanom. Az oly helyeken,
hol nagy számmal laknak róm. katholikusok és protestánsok,
nem ritka eset a vegyes házasság s ebből kifolyólag
egyik-másik egyházi szertartásnak elsajátítása. Épen
ilyen hely már Nagyvárad is, s mióta a sírok kegyeletes kivilágítása róm. katholikus és gör. kath. testvéreinknél szokásba jött : felekezetünk tagjai közöl is számosan, különösen, kik családi összeköttetésbe léptek
más felekezetbeliekkel, halottjaik sírját, amazok szokása
szerint szintén kivilágítják. Ily körülmények közt vittem
én e tárgyat a katedrába, s mult hó okt. 31-én épen
e kórtünet ellen prédikáltam, kifejezvén hogy, a sírok kivilágítása a mi kultusz formánkkal ellenkezik, nem vagyunk
mi barátai semmi tüntető külső cerimóniának, nem fényben, ragyogó lámpák mellett, hanem az emlékezet fáklyájánál, szívben ünnepeljük elhunyt kedveseink emlékezetét stb. Egy óva intő beszéd volt az, a nem protestáns szokások kiküszöbölése végett és nem requiem.
Bögös Lajos, nagyváradi ref. s. lelkész.
Gyászhírek. A besztercebányai ág. h. ev. gymnasium tanárai szomorodott szívvel jelentik felejthetetlen
kartársuk s az intézet igazgatójának, Rostnauer Károly
úrnak nov. hó i-én esti 6xji órakor, tevékeny életének
37-ik, tanári működésének 13-ik évében hosszas szenvedés után történt gyászos kimultát. Az Úrban elhunytnak tetemei e hó 4-én d. u. tétettek örök nyugalomra
a besztercebányai sírkertben.*) — Branyicskai Nagy
Ignác, Szászváros nyug. királybiraja, s az ottani ref.
Kun-tanoda gondoka, 68 éves korában elhunyt.—Zsarkó
Péter, több mint 50 év óta makói ref. néptanító, f. hó
5-én hirtelen meghalt. Temetése nagy részvét közt
ment végbe. Béke poraikra!
*) A kitűnő történész

méltó prot. egyházi

és tanférfi bővebb

necrologját kéri a
Szerk.

beszédek.

Kaphatók minden hiteles könyvárusnál.

Barakonyi K. Biblia-magyarázatok a szószéken s függelékkel egyh. beszédekkel. 2 köt. 3 frt.
Gryöngyössy S. Magyar protest. egyh. szónoklatok ünnepi, alkalmi, közönséges
s gyász esetekre.

2 vastag kötet

6 0 kr.

3 frt. 60 kr.

Könyves Tóth K. A koporsónál, halotti imák templomi használatra . . . kötve 2 frt. 4 0 kr.
Filep M. Köznapi imák 4 hétre
kötve 2 frt. — kr.
Nemes B. Népszerű egyházi beszédek
1 frt. 2 0 kr.
Nikházi L. Huszonkét egyh. beszéd
1 frt. 3 0 kr.
Tompa Mih. Egyh. beszédek. 2 kötet
3 frt. 28 kr.
Tompa Mih. Halotti beszédek
. 1 frt. 6 0 kr.
Zombory Gr. Korszerű egyházi beszédek. 2 kötet
. . . . . .
2 frt. 4 0 kr.
Bartók I. Népszerű egyh. beszédek. I. . .
frt. 4 0 kr.
Kún Bert. (superint.) Egyházi szónoklattan
8 0 kr.
2_3
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PROTESTÁNS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
E l ő f i z e t é s i dij:

SZERKESZTŐés
K I A D Ó - H I V A T A L :
VIII. ker. Máriautca 10. sz. 1,

BITI,

Hirdetések

dija:

H e l y b e n házhozhordással s v i d é k r e postai küldéssel i hasábos petit sor többszöri beiktatásáért
félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.
kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban.

Teljes s z á m ú p é l d á n y o k k a l m i n d é g
Azon t. előfizetőink, kiknek elöíizetésök
lejárt, annak megújítására felkéretnek.

Egy vallásügyi sérelem.
— Nyilt levél Ballagi Mór úrhoz —

Egy — szerintem — >>; vallásügyi sérelem c
az, mely a levél írására feljogosít, s épen szerkesztő úrhoz, ki competens tekintély e téren.
Az ügy, melynek érdekében kérdést teszek,
a következő : Itt Huszton Pellionis Ágnes aszszony, kinek anyja a r. kath. vallásból tért hozzánk amannak kisded korában — tehát hitünk
sorsosa, miért, miért nem ? talán férje erőltetése
vagy kérése folytán, még 1877-ik évben beállít
a r. kath. templomba, és áttérés nélkül gyónik s
éildozik. Én figyelmeztettem a r. k. plébános urat,
miszerint tétesse jóvá a törvénytelen eljárást az
illetővel az által, hogy térjen át a r. k. vallásra,
de ő fennen beszélt. Én tehát esp. és püspöki
uton a vall és közokt. minisztériumhoz panaszt
intéztem e tárgyban; hivatkoztam régi és ujabb
törvényekre, melyek által megmutattam, hogy
nevezett nő törvényesen ev. ref. vallású, és ha
r. k. akar lenni, parancsoltassák meg neki az
áttérési törvény megtartása (1868. LIII. 3). Azonban fájdalom ! a plébános jövőrei figyelmeztetésén
kivül, hogy t. i. ilyenektől őrizkedjék, — semmi
sem történt. Én megtevén, amit megtehettem,
meghunyászkodva elhallgattam, — és elmerengtem : mily szép ez a ^ vallásegyenlőség* !
Történt azonban, hogy a mult hó elején
leánygyermeke született az illető nőnek, s keresztelés végett a plébános úrhoz küldetett; de ez
— talán a szept. i-sőjén életbe lépett büntető
.

^

í

szolgálhatunk.

törvénytőli féltében (mert semmi áttérési okmány
nem volt a kezében) nem merte megkeresztelni
a gyermeket, hanem tanácslá az áttérést. Ekkor
— s itt következik a ^vallás-sérelem* a pleb.
vagy ki ? tanácsára Írásbeli nyilatkozatot küld két
tanúval hozzám a nő, melyben a r. kath. hitre
leendő áttérését ecseteli, mellékelve betegségi bizonylatot ; én semmisnek vettem ezen eljárást,
de a tanuk eljárásukról bizonyítványt adtak a
plébánosnak, ezután megkereszteli a pleb. a gyermeket, de beírás végett hozzám küldi (minő
szembekötősdi); októb. 31-kén újra megjelen nálam két tanú a beteg (?j nyilatkozatával, — én ismét semmisnek mondom ez eljárást, mivel nem
személyesen történt a ^nyilatkozat,* a tanuk is
mét bizonyítványt adnak a plébánosnak s ez bevégzettnek tekinti ez áttérést, — mert mint
mondja értesítő levelében : i - ö r „az 1868. évi
LIII. t. c. 3. §-a nem mondja azt, hogy az áttérni akaró nyilatkozatéit csakis éiö szóval teheti.
2-or, mert a jelen áttérni akaró a meglevő orvosi
bizonylat szerint beteg lévén, szóbeli nyilatkozattétel
végett személyesen nem kereshette meg saját lelkészét. 3-or azért, mert határozott esetet tudok felmutatnia
midőn egy a r. kath. hitről a helvét
vallásra hasonló Írásbeli nyilatkozat mellett éltment.u
Most már az én kérdésem az : jogos és törvényszerű volt-e ezen áttérés ? S bár miként legyen a dolog, egy világosnak látszik előttem, s
ez az egy az, hogy az 1868. LIII. t. c. §§-ait
újra át kellene nézni az országgyűlésnek, hogy
minden kibúvó ajtót elzárjanak; így péld. lehet-e
irásilag is nyilatkozni, vagy pedig csak személyesen, mert különben (mint itt a példa) kijátszák
o
papa
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ellenünkben a törvényt, mert nem azt nézik, mit
mond, hanem: mit nem mond a törvény!
Mindenesetre kérem szerk. urat, méltóztassék ezen komoly ügyhöz hozzászólani, azt megvitattatni s egyúttal az idevágó törvény revisióját is sürgetni.
Huszt nov. 10. 1880.
Bikky Ferenc,

Írással, melyben szándékát tudatja. Pedig a törvény nem azt mondja, hogy az áttérni akaró önmaga által választott két tanú által nyilatkoztassa ki áttérési szándékát, hanem két tanú jelenlétében, tehát maga személyesen tegye azt, mégpedig két ízben.
Az áttérni akaró betegségét a törvény ez
ev. ref. lelkész.
eljárás aluli felmentő okul nem említi, és olyanul
Oly törvényt még nem írtak, mely minden nem is említheti, mert a betegnek is módjáelőfordulható esetre teljes biztossággal alkalmaz- ban áll áttérési szándékát személyesen kinyilatható és minden kétkedést kizáró világosságú le- koztatni, magához kéretvén egyházközsége lelgyen. Ennélfogva előre látható volt, hogy a leg- készét, kinek szent kötelessége beteg hívét, ha
közelebb életbe léptetett büntető törvénynek a kivánja, meglátogatni.
Hogy az idézett törvény szerint az áttérni
régibb, most már az ellentáborban is komolyabb
figyelemre méltatott vallásügyi törvényekre vo- akaró abbeli szándékát egyházközségének lelkésze
natkozó paragraphusai az alkalmazásban itt-ott előtt személyesen tartozik kinyilatkoztatni, bizonem elég világosoknak, hézagosaknak fognak bi- nyítják ugyané törvénycikknek a vegyes házasságokról szóló 9. és 10. §-ai, hol a házasulandó
zonyulni.
félnek
személyes megjelenését a törvény nem
Az itt fennforgó kérdésben azonban oly
esetet épenséggel nem látok; hanem igenis lá- követeli, s csak a tanúk jelentése és bizonyítása
tom azt, hogy a plébános, túl akarván járni a kivántatik. E §-ok így hangzanak: > H a valareformátus lelkész eszén, maga esett a kelepcé- melyik fél lelkésze (a háromszori hirdetést) megbe, melyet másnak vetett, és törvényt sértett, tagadná, két tanúnak a felől adott bélyegmentes
bizonyítványa mellett, hogy azon lelkész, a ki
anélkül hogy célt ért volna.
Mert ezen esetre vonatkozólag, a törvény hirdetésre fölszólíttatott, egyik fél lelkészének hirszava oly világos, hogy ahhoz sem felsőbbségi detése is elégséges. Ha a háromszori kihirdetés
magyarázat, sem novelláris törvény nem szük- megtörtént, de valamelyik fél lelkésze vonakodséges, s hogy ezt az ügy folyamatja alatt a plé- nék kiadni az elbocsátó levelet: a házasulandó
bános maga is belátta, mutatja azon eljárása, felek részéről két tanú nála megjelenvén, kérik
hogy állítólagos jogos álláspontja dacára az ál- az elbocsátó levél kiadását, melynek megtagadása
tala megkeresztelt gyermeket a református anya- í esetében a tanuk egyike azon kérdést intézi a
lelkészhez, hogy a szándékolt egybekelés ellen
könyvbe kívánta beíratni.
Hogy is szól a fennforgó esetre vonatkozó, jelentetett-e be akadály, vagy nem ? — A lelkész
az az LIII. tcikk 3. §-a ? $ Az áttérni kívánó bár- | által e kérdésre adott vagy megtagadott válaszmely egyház tagja legyen, szándékát önmaga ál- ról a tanuk bélyegmentes bizonyítványt adnak,
tal választott két tanú jelenlétében saját egyház- mely teljesen pótolja az elbocsátó levelet/
Látni való, hogy itt, hol a törvény a tanúk
községének lelkésze előtt nyilatkoztatja ki. S ezen
első nyilatkozattételtől számítandó 14 nap eltelte jelentésével és bizonyításával beéri, a házasulandó
után s legfölebb 30 nap eltelte előtt ugyanazon, felek részéről történendő két tanú megjelenéséről
vagy más szintén általa választott két tanú je- szól, míg az áttérést illető paragraphus azt mondja,
lenlétében ismét saját egyházközségének lelkésze hogy az áttérni kivánó szándékát önmaga által
előtt jelenti ki, hogy áttérési szándéka mellett választott két tanú jelenlétében saját egyházközségének lelkésze előtt nyilatkoztassa ki, tehát maga
továbbra is megmarad.<<:
Eleget tettek-e a jelen esetben a törvény személyesen nyilatkozzék két tanú jelenlétében.
A fennforgó ügyben tehát az áttérni kivánó
követelésének ? Nem. Mert az áttérni kivánó
asszony sem első, sem másod ízben áttérési szán- asszony a törvény követelésének eleget nem tett,
dékát lelkésze előtt személyesen ki nem nyilat- mert áttérési szándékát egyházközségének lelkésze
koztatta, hanem tanúit küldte a lelkészhez, egy előtt személyesen ki nem nyilatkoztatta. S így

semmi kétség, hogy a plébános eljárása, ki az
akkép megejtett áttérést befejezett ténynek vette,
a törvénynyel nem egyező. Minthogy azonban
elég korán észre vette magát, s a katholikusnak
vélt asszony gyermekét megkeresztelte ugyan,
de a megejtett keresztelés után azt a református
anyakönyvbe iktattatta: ezáltal törvénytelen eljárását eredmény nélkülivé tette, és maga beismerte, hogy sem a gyermek református volta,
sem az anyának a református egyházközséghez
való tartozása törvényesen kétségbe nem vonható.
Tényleges jogsértés tehát nem történt. Ha
ilyen forogna fenn, ma többé nem szükséges fűnek fának panaszkodni és utoljára is a sérelmet
zsebre dugni. A kinek jogsérelme van, ott a fenyítő törvényszék, jelentse be sérelmét s a biró
ismerni fogja kötelességét.
Mi protestánsok ezt bátran tehetjük, mert
az egyéni lelkiismeret szabadságának érvényrejutásából szíilemlett egyházunknak nincs mitől
tartania oly törvénynyel szemben, mely jogegyenlőség alapján az egyéni szabadság védelmére
alkottatott.
Régi vallástörvényeink, a legüdvösebbek is fogyatékosak voltak azért, mert nem volt a tilalomnak megkötve a csomója, nem volt kiszabva,
hogy mily büntetés várja a tilalom athágóját. A
most életbe léptetett büntető törvény ezen alaposan segített; tanulmányozzuk tehát és szabjuk
eljárásunkat hozzá pontosan. Ez az egész.
Mi legyen azonban a jelen esetben a teendő r
Azt hiszem, hogy semmi. A gyermek a református anyakönyvbe reformátusnak van beiktatva,
s így a törvény szerint reformátusnak kell neveltetnie. Az asszony, ha áttérési szándéka mellett megmarad, meg fogja tenni, amit a törvény
rendel s áttér, s akkor áttérése ellen senki semmit nem tehet. A plébános ellen sem tehetni
semmit, és be kell érni azzal, hogy kudarcot
vallva meg kellett a törvény előtt hátrálnia s
kijátszási szándékával felhagynia. Mert ha a keresztelés illetéktelenül történt is, a más vallásfelekezetbe való fölvétel törvénytelensége még sem forog fenn, minthogy a megkeresztelt gyermeket
az illetékes egyház anyakönyvébe iktatta. A conatus delinquendi-t pedig nem hiszem, hogy a
biró ez esetben büntetendő cselekményül fogná
betudni
Ballagi Mór.

I S K O L A Ü G Y .
Az eperjesi ág. hitv. ev. collegium közgyűlésének emlékirata
a vallás- és közoktatásügyi in. kir. minister által a jogacademiák összevonása, illetve megszüntetése tárgyában
kiadott leirat válaszául.
A vallás- és közokt. m. kir. minister úr, társadalmi
életünk azon abnormis és káros jelensége altal indíttatva,
miszerint a jogi és politikai, kiváltképen pedig az ügyvédi pályára lépő itjak száma hazánkban nagyobb, mint
a mennyit ezen pálya tisztességesen ellátni képes, s a
mennyit a külömböző szakpályák egyensúlya az állam s
társadalom érdekében megkívánna, f. évi julius hó 8-án
921. eln. sz. a. kiadott körintézvényben kijelentette, miszerint maga részéről kész az állami úgyszintén a tanulmányi alapból fenntartatott jogakadémiák egy részét
megszüntetni, ha a hitfelekezetek is az általuk létesített
jogacadémiák számát összevonás és megszüntetés által
hasonló arányban leszállítják.
Ezen rendszabály által reméli a magas közoktatásügyi ministerium a jogi pályára lépők aránytalan számában mutatkozó visszásságot megszüntethetni, vagy legalább korlátozhatni, és ezen intézkedés indokául az idézett körintézvényben még azon körülmény is felhozatik,
miszerint a jogacadémiák tudományosság s a tanulók
iránti követelmények tekintetében az egyetem színvonala
alatt állanak.
Nézetünk szerint ezen indokok egyike sem állja ki
a próbát. A mi az elsőt illetti, teljes elismeréssel tartozunk mi is a minister úr ő Nagyméltóságának azon
intentiójáért, hogy társadalmi és gazdasági életünk bajait
és kórságait a hatalmában álló eszközökkel orvosolni
akarja, de a fennforgó esetben maga a diagnosis nem
egészen helyes, annál kevésbbé lehet a választott gyógyszer alkalmas.
A külömböző szakpályákon működők helyes számaránya egyik kifolyása csak a nemzeti munkafelosztás
elvének, s mint ilyen oly körülmények és viszonyok altal
szabályoztatik, melyek sokkal mélyebben gyökereznek,
semhogy a célbavett intézkedés által változást szenvedhetnének. Itt is fennál a nagy nemzetgazdasági törvény,
mely szerint a kereslet és kínálat közötti egyensúly csak
akkor tartható fenn, és ha megzavartatott, csak akkor
állitható helyre, ha a teljesen szabad verseny biztosítva
van. Minden korlátozó intézkedés vagy hatálytalan, vagy rossz hatású lehet csak. Ha csakugyan
áll az, hogy a jogi pálya nem képes tisztességesen
ellátni mind azokat, kik reá lépnek, úgy magában véve
ezen tény sokkal hatályosabban éz biztosabban fogja az
arányt helyreállítani, semhogy a jogacadémiák számának reducálására szükség volna.
Nézetünk szerint nem szorúl bizonyítékra, miszerint azért van sok jogacademia, mert sok a jogi pályára

készülő iljú, s nem azért van sok jogász, mert sok a jogaca- | vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium által rendemia. Erre ugyanazt válaszolhatná valaki, hogy egyes jog- deletileg előirt feltételeknek meg nem felelne s az
académiákon a jogászok száma mégis vajmi csekély ; tud- állami jogacademiákkal a versenyt ki nem állaná ; tajuk ezt s nem tagadjuk ; de hiszen a német egyetemek gadjuk hogy nálunk a joghallgatók oly szabályellenes
között, melyekre oly szívesen hivatkozunk, — van kedvezésben és elnézésben részesülnének, melyek rájok
több, melynek egyes facultásai korántsem látogatottab- nézve csalétkül szolgálhatnának. Eljárásunk correctbak, mint a mi vidéki jogakadémiáink; és állitásunk ségéről és annak eredményéről meggyőződhetik a tanigazolására szolgál az is, hogy — mint maga a köz- ügy minden barátja, mert titkolni semmit sincs okunk,
oktatásügyi minister úr constatálta, az országgyűlési pénz- s hogy a jogabademiákon általán mennyivel szigorúbb
ügyi bizottság egyik tárgyalása alkalmával, — a bu- a fegyelem az egyeteminél, arra még lesz alkalmunk
dapesti tudomány-egyetem, s éppen ennek jogi facultása ráutalni. Lehet, bár nem hisszük, hogy valahol az orolyannyira túl van zsúfolva, miszerint e tekintetben szágban visszaélések követtettek el, de ezen esetben talán
egész Európában ritkítja párját ; ha tehát most, midőn
méltányosabb eljárás lett volna a magas közokt. minis13 vidéki jogacademia áll fenn, még mindig túlságosan terium részéről ezen egyes concrét eseteket napfényre
nagy a központi egyetemet látogató joghallgatók száma, hozni és megtorolni, mintsem azok miatt általános vámi bizonyosabb, mint hogy — a mennyiben más okok dakkal sújtani az összes jogacademiákat.
működni meg nem szűnnek, — a jogacademiák száHa összes hazai jogi tanintézeteinken valami nem
mának reducálása semmi egyebet nem vonna maga felel meg a kívánalmaknak, úgy a magas kormány
után, mint az egyetem hallgatóinak még nagyobb szarendeletével szabályozott jelenlegi tanulmány- és vizsgaporodását ?
rendszer az; de nézetünk szerint e kérdés itt szóba
E mellett, úgy látszik, nem egészen indokolt azon sem jöhet. Igen természetesnek találjuk, ha valamely
panasz, hogy épen csak a jogi pálya az, a melyen túlter- államban a rendszer hianyai miatt maga a rendszer s
melés észlelhető ; tekintsünk bármely pályára, példáúl arra, az azzal összefüggő tanintézetek — természetesen töra mely Magyarországban mindeddig legkevésbbé volt vényhozási úton — reformáltatnak, de hogy a rendnépszerű, az iparos és kereskedői pályára : mennyi el- szer félszegsége miatt az annak értelmében szervezett
hibázott existentiával, mennyi boldogúlni nem tudó tanintézetek száma reducáltassék — ez oly intézkedés
iparos és kereskedővel találkozunk itt! mily kiterjedt volna, a mely újsága által meglep ugyan, de a melynek
proletariátusa van ezen pályanak is ! Valószínű tehát, helyességéről aligha lehet valaki meggyőződve.
hogy a valódi ok az általános üzletpangásban, a közMinthogy az idézett magas köriratban azon általáállapotok általános ziláltságában s igazgatási szerveze- nos vád foglaltatik, miszerint a jogacademiákon, s kütünk hiányaiban keresendő itt mint amott, s hogy a lönösen a hitfelekezetieken, ,,a tudományos színvonal s a
bajon segítve nem lesz, ha egyik vagy másik pályán az tanuló ifjúság iránti követelmények az egyeteminél alanelőkészülést nehezebben hozzáférhetővé tesszük. Avagy tabb állanak,® — nem mulaszthatjuk el ennek némileg
szólhatunk-e épen a jogi és politikai pályán túlter- bővebb cáfolatába bocsátkozni.
melésről mindaddig, mig a közigaztatási téren annyi
Tisztelettel ismerjük el, hogy tudományegyetemea qualificátió nélküli tisztviselő ? Ha egyszer Ma- ink, kivált a budapesti, oly szaktekintélyeket egyesítenek
gyarországban minden birói úgy mint közigaztatási tanári karukban, melyek tudományos életünknek vezérlő
tisztség elméletileg képesített egyénekkel lesz betöltve, csillagai s melyeknek tanári működése, a mennyiben teakkor jogászaink jelenlegi száma a szükség mértékét is hetséges és szorgalmas ifjak igyekvésével találkozik, a
aligha fogja megütni.
legszebb eredményekre vezethet; azt sem tévesztjük szem
Úgy hiszszük, nem szorúl további bizonyításra, mi- elől, hogy a fővárosban magában a szellemi életnek oly
szerint a célbavettnél sokkal mélyebben és sokkal mesz- tényezői hatnak össze, melyek az önképzési kedvet
szibbre menő reformokra volna szükség, hogy a fenn- hatalmasan fokozzák, s annak oly alkalmakat nyújtanak, a
forgó esetben a keresletet s kínálatot arányba hozzuk, minők vidéken föl nem találhatók. De másrészt tény
s hogy, ha az ügyvédi képesítésnek oly nagymérvű meg- az is, hogy az egyetemi hallgatók nagy része az egyenehezítése, minő az utóbbi években foganatba vétetett, temet csak beiratáskor és a vizsgálat alkalmával látja,
a nmltságu minister úr saját beismerése szerint nem tény, hogy a hallgatók oly óriási száma mellett minden
eredményezte a remélt hatást, a jogacadémiák számának ellenőrzés lehetetlen, holott ifjairiknál, kivált az első
tanulmányi években épen nem szükségtelen, hogy köleszállítása egyáltalán semmi változást sem okozna.
A második indok még sajátszerűbben hangzik : a telességeik teljesítésére kissé reá is szoríttassanak; tény,
jogacademiák egy részét meg kell szüntetni, mert azok, hogy az egyetemen a külömboző ünnepi és vizsgái
— s kivált a felekezetiek — nem állanak az egyetem szünidők kétannyi időt vonnak le a tanfolyamból, mint
tudományi színvonalán, sőt a kor színvonalán sem, vagyis a mennyi jogacademiáinkon e címen veszendőbe megy ;
tény végre, hogy a tud. egyetem jogi karánál kivált a
a célnak meg nem felelnek.
dogmatikai természetű tantárgyak tanulmányozásában
Erre igénytelen válaszunk a következő:
Tagadjuk, hogy a kezelésünk alatt álló jogacademia a azon körülmény, hogy az előadó s a vizsgáló tanár

gyakran teljesen eltérő rendszereket követnek, melyek
kizárólagos helyességét a vizsgálat alkalmával is érvényesíteni igyekeznek, inkább alkalmas a széles tudományos látkörrel még nem biró hallgató értelmében
fogalomzavart idézni elő, mintsem további előhaladasának
szilárd alapot nyújtani.
Ezzel szemben állithatjuk és tényekkel igazolhatjuk, — eltekintve azon előnyöktől, melyek a hallgatók
erkölcsi és vagyoni érdekeit fenyegető fővárosi befolyá
sok hiányában rejlenek, — a jogacademiakon a hallgatók átlagos szorgalma összehasonlithatlanúl nagyobb
mint az egyetemen ; tény, hogy eperjesi jogacademiankon
a hallgatók nagyobb része a féléven át egy-két órát
mulasztott csak s hogy még a leghanyagabbak is az
egyetemen ugyanoly leckelátogatási pontoss-ág mellett
a szorgalmasak közé tartoznának ; tény, hogy hallgatóink között csak 2— 3 nem colloquált az év folyamában. Mindezeknek természetes folyamánya, hogy a vizsgálatok is, — melyeknél bizonynyal nem alkalmaztatik az
egyeteminél enyhébb mérték, — igen kielégítő eredményt
mutattak fel. Végre is a joghallgatók túlnyomó nagy számára nincs befolyás nélkül annak tudata : megfenyítietik-e, ha az előadásokról gyakran elmarad vagy nem ?
Es ezen többségre nézve hasznosabbak a kötelességüket
pontossan teljesítő, bár országos hírnévvel nem biró
tanárok előadásai, melyek meghallgattatnak,
mint az
egyetemi szaktekintélyeké, melyeket a hallgatók 2 / 3 -része
csak hírükből ismer.
Tudjuk, hogy nem népszerű ügy az, a mely mellett szót emelünk; minálunk a legújabb időben divattá
lett, — dacara több tekintélyes szakférfiú felszólalásának,
— Németországot emlegetve az egyetemek szaporításában minden közoktatási, sőt társadalmi bajaink ellen
panaceát látni, s a jogacademiákat ledorongolni; de nekünk ugy tetszik, hogy a magyar nemzet alkotmányos
élete visszanyerése óta a követelően fellépő divatok, a
közvélemény altal felkapott kedvenc eszmék és külföldi
utánzatok altal annyit szenvedett s annyi bajba sodortatott, miszerint ideje volna már egyszer, hogy elég
erkölcsi erőnk legyen azt is kimondani, a miről meg
vagyunk győződve, nem csak azt, a miről tudjuk, hogy a
sokaságnak tetszik.
Ennyit a kérdés elvi részére nézve.
Válaszszal tartozunk még arra nézve: alkalmazhatja-e a magyarországi ágost. hitv. evangelikus hitfelekezet a ntmgu közoktatásügyi minister úr által ajánlott
rendszabályt saját jogakademiájára ? Hogy erre nemmel
válaszolunk, az csodálkozást még akkor sem kelthetne,
ha a tervezett intézkedés elvi jelentőségéről máskép
gondolkoznánk, de méltán csodálkozhatunk mi a felett,
hogy az ag. hitv. evangelikus hitfelekezet a ntmgu m.
kir. közoktatási minister ur részéről eziránt egyáltalán
fel is szóllíttatott; mert az ágost. evangelikus felekezetnek
Magyarországban egyetlen egy jogacademiája van, t. i.
az eperjesi, és ha az allam, melynek öt, a róm. katholikus hitfelekezet, melynek két, a helvét hitfelekezet,

melynek öt jogacademiaja van, ezen tanintézetek számának csak reducdldsdra
szólittatik fel, természetesnek
fogja talalni mindenki, ha mi egyetlen jogacademiánkat
megszüntetni nem vagyunk hajlandók. A nmtgu. Minister ur maga elismeri a hitfelekezetek jogosultságát felsőbb tanintézetek létesítése és sajat szellemükben való
berendezésében ; ezen jogunkat szentesíti a törvény, és
gyakoriásat kötelességünkké teszi a felekezet s a tudomány érdeke ; az eperjesi evang. collégiumi jogakadémia
mellett harcol a történeti szempont, mert jelenlegi közéletünk legjelesebb bajnokai innen kerültek ki, mellette
küzd a nemzetiségi érdek, mert nemzeti szellemű tudományunk s nemzeti nyelvünk hatalmas bástyáját birja a
tót felvidéken; fölismerte ezt Eperjes és Sárosmegye
közönsége is, midőn felekezeti kiilömbség nélkül oly
lelkesedéssel járult fenntartása költségeinek fedezéséhez;
s végre igazolja a jogacademiankhoz kötött reményeket
működésének a collégiumi értesítőben feltüntetett sikere
és azon körülmény, hogy ujabbi fennállásának már második évében hallgatóinak száma megkétszereződött.
Ezen tények, ezen indokok alapjan feljogosítva, sőt
kötelezve vagyunk annak kijelentésére, miszerint a nmtgu
vallás- és közokt. m. k. minister ur felszólítását az eperjesi evangelikus coll. jogacademiara alkalmazhatónak
egyáltalan nem talaljuk, s tehát azt nem is követhetjük.

T A R C A .
Az „Unbewusst" bölcsészete.
(Folytatás).

Nem sok idő múlva azt is felfedezték, hogy Kant
nemcsak egy, de több ismeretlennel dolgozik ; gyaníthatólag azonban e több ismeretlen egy főismeretlennek
módosulatai. Az érzéki észrevételek synthéziséhez, a
tiszta apperceptiohoz szükséges volt a tiszta ész felvétele. Ami nincs, de a minek meg kell valósíttatni, ami
kötelesség: az a noumenon. Avagy talán mint Kant
kevéssé szabatos terminológiája megengedte e feltevést,
a noumenon és Ding an sich egyre megy ?
A Kant utáni bölcsészet gazdag elágazása alig
engedi meg, hogy egy közös törekvésbe foglaljuk össze
valamennyit. Akár csak a munkafelosztás elvét vitték
volna be a philosophia respublicajába : minden iránynak meg voltak képviselői, támadói, ellenőrei, minden
feladaton egész iskola dolgozott. Mégis felismerhető e
különböző áramlatokon bizonyos közös sajátság, a kriticismus eredményeivel való elégedetlenség. Ez elégedetlenség nem ok nélkül hibáztatta a laza összefüggést,
mely a tiszta és gyakorlati ész bírálata között van, a
kettősséget, mely a szemléleti és értelmi megismerés
közt nem lett elenyésztetve, átalában tehát az egységhiányt. De a bevallott vagy többször csak érzett elégedetlenség főleg azon illusiók miatt volt, melyeket a

kriticismus foszlányokra bontott, jobban mondva azon
igazságok miatt, melyeket a kriticismus illusiókká tett. A
kriticismus az emberek hitét támadta meg ; nem a vallásos hitet értem, bár a „blosse Vjernunft* a positiv dogmákat is szörnyen devalválta, de azon ösztönszerű meggyőződést, melylyel az ember az érzéki világ realitásában s erre vonatkozó ismeretének objectivitásában hisz.
Kant ugyan ezen ismereteink érvényességét nem vonja kétségbe, sőt hajlandó egy kis metaphysikát is engedményezni a physikának: de nem késik kimondani, hogy
az érzéki és tapasztalati világ csak reánk nézve ilyen ;
a felől tehát csak annyit tudhatunk, micsoda ami érzéklésünk és értelmünk törvényei szerint, de azt nem,
hogy micsoda magában véve. A tünemények összege
az érzéki világ, a tünemények rendszere a természet
mint ilyen tehát csak bennünk van. Az itélő erő birálataban hasonló megoldásra jutunk: a szép és felséges
nem a tárgyban, de bennünk vannak : a célszerűség felvétele csak expediens, melyhez a mi discursiv, az egészre
csak az egyesekről emelkedő értelmünk kénytelen folyamodni, hogy a mechanice megfejthetlen tüneményeket magának megmagyarázza, tehát nem egyéb subjectiv maximánál. Mindez nem olyanformán hangzik-e,
mintha a mi tudásunk a való világról szintén csak illusio,
csakhogy törvényes s kikerülhetlen illusio volna ? Csodálkozhatunk-e, ha a transcendentalis idealismus által
meghagyott ismeret nagyon is subjectivnek, idealisnak
tetszett s a kriticismus eljárását nagyon is negatívnak
találták ? A Kant utáni bölcsészet restauráló törekvése
félreismerhetlen akár objectivismus, akár realismus, akár
positivismus névvel nevezzük e közös irányt. A kritikaphilosophia természeténél fogva nem lehetett egyéb mint
boncoló, elemző ; az uj szervezés vagy csak összerakás
kénytelen volt ismét előszedni a szétválasztott részeket.
Egyszer csak azon vette észre magát a bölcsészet, hogy
XlX-ik században ismét azon kérdésekkel is foglalkozik, melyekkel a XVII. század vesződött; sőt a középkori bölcsészet sem tetszett többé olyan homályosnak s
szolgainak; a scholastikára, a mystikára engesztelékeny
szemekkel néztek, — inkább legyen a hit homalya, mint
a kétkedés vagy tagadás világossága 1
Kik a transcendentalismusban felesleges és sikertelen erőlködést láttak a megismerés biztos alapjainak
megvetésére, azok ez uj skepticismus ellenében oda
utaltak az emberi elmét, hová magának Hume-i\ak is menekülnie kellett: a hithez, ennek subjectiv bizonyosságához. Hamann és Ilerder szerint minden bizonyosság, a
tapasztalásban és hitben van. Az érzéki meglét szintúgy
mint az érzékfelettinek létele, ezt vallja Jakobi, csak
a hit tárgya lehet. Hogy testem van, meg hogy isten
létezik, egyiket sem tudom bebizonyítani, de nem is
szükséges, mert közvetlenül bizonyos az. A hit az a
közös gyökér, melyből minden tudás kiindul, mely a
megismerés Kanttól felvett kettős törzsét magában egyesíti ; s ez a hit nem gyakorlati követelmény, de elméleti elfogadása annak, ami adva van. Hasonlóul hang-

súlyozták az eszes hitet liermes s Bolzano. A Kant legszerényebb követőinek sorába tartozó Bouterwek s Krug
sem tudtak megmaradni a mester subjectivismusának
álláspontján. Amaz sajnálja, hogy a tudást puszta gondolkozással helyettesíti K a n t ; így aztán soha sem jutunk el a léthez, a tárgyilagossághoz. E logikai pyrrhonísmus veszélye ellen szükséges egy reális elv : a
létnek, a feltétlen valaminek közvetlen bizonyosul elfogadása. A tapasztalás két ténye elodázhatlanul nyomul tudalmunkba : saját tevékenységünk s az azzal szemben álló tárgynak ellenállása, tehát bennünk mint ki
vültünk az élő erő a virtualitás. Krug már tovább megy :
mert a tudalomban a lét és tudás synthesise adva van
s ez feltételezi a lét és tudás apriori összekötöttségét
bennünk : minden tapasztalati synthesis, egy ösvényre,
egy transscendentalis synthesisre utal, mi éppen ezen
eredetiségénél fogva genetice nem magyarázható, nem
fogható fel. A materialismus vezető realismus s a nihilismusra vezető idealismus egyoldalúságaitól csak az
ment meg, ha ugy az észnek, mint ellentétének realitast tulajdonítunk.
A hitet, mint amely által egyedül juthatunk a
dolgok lényegéhez, Fries is elfogadja, Kanttal egyezőleg a tüneményekre korlátozván a tudást. Vegyük az
érzetet adottnak i ne törődjünk annak adójaval. Az
empirikus és tiszta ész közti hézagot a psychologiának feladata betölteni. Fries, nemkülönben Reinhold csak azon
igyekeztek, hogy a kanti bölcsészetet biztosabb alapra
állítsák s hiányait a rendszer újjáalakítása nélkül kitöltsék. Ezt a célt Reinhold ugy vélte elérhetőnek, ha a
megismerés elemeit mélyebben kutatja s a szemlélő tehetségnek és értelemnek közös alapját fölleli. Mindketten
tehát a kantinái nagyobb világosságra és határozottságra törekedtek. Az utat azonban, melyen a továbbhaladás egyedül volt lehető, egyikőjök sem talalta meg.
Kantnál ugyanis egy jól eltakart dualismus lappangott,
melyet Jakobi éles tekintete hamar felfedezett s melyet
ő is mint Maimon, a kriticismus szellemében az idealismus javára vélt megszüntetendőnek. Ott volt a Ding
an sich, anyagi oka megismerésünknek, ott volt az ész,
alaki oka ugy a szemlélésnek, mint a megértésnek.
Ezek közt kellett a különbséget megszüntetni s ez két
módon történhetett : vagy a Ding an sich-ot kellett az
én-be olvasztani, vagy az ént a Ding an sichbe. Amazt
az utat követték Fichte, Schelling régebben s Hegel,
emezt Schopenhauer, Herbart, Schelling később s Hartmann. Sokat tett az ezek közt levő eltérésre az idő
szelleme, melyben írtak, mint ezt Schelling bölcsészeti
korszakai jellemzőleg mutatják, sokat az irók egyénisége,
mint ez Fichténél és Schopenhauernél különösen kitetszik, sokat kedvenc tanulmányaik, főleg a Kant előtti korszak rendszereinek mélyebb ismerete és sajátszerű értékesítése, mint történt ez a spinozismussal főleg Schellingnél, a
leibnitzianismussal Herbartnál. Schopenhauer rendszerén
még a buddhismus tanulmányozása is megérzik. De nem
felejtendő ki e különbség magyarázatánál főleg a sorrend,

melyben felléptek. Fichte, Schelling és Hegel rendszerei természetes fejlődési viszonyban állanak egymással; nagyobb
önállóságuk dacára sem tagadhatja Herbart a Fichte ;
Schopenhauer a Fichte és Schellíng befolyását ; Hartmannak előde nemcsak Schopenhauer, de valamennyien,
kivált Hegel és Schelling, de határozott nyomai vannak
metaphisikájában a herbartismusnak is.
Fichte rendszerét subjectiv idealismusnak szokás
nevezni. Ez elnevezés egyenesen ellenmond azon jellemzésnek, melylyel a Kant utáni bölcselés irányáról
szólottam. Fichténél e szerint subjectivismus is volna
idealismus is ; ő tehát kivételt képezne az objectiv és
positiv törekvés általánossága alól. De Fichte én-je legkevésbé akar egyedi én lenni s az ő, valamint utódainak idealismusa nem a lét tagadása, még kevésbé kizárása a tudalomból, hanem inkább azonosítása a létnek
és gondolatnak. Fichte bámulatos finom érzékkel tudta
föllelni Kant bölcseletében a positiv elemeket s genialis
módon tudott azokból egy mesteri egészet alkotni. Ha
a bölcsészet azt arrogálja magának, hogy egy bevég
zett kör legyen, mely mindent magába öleljen, ugy csak
Fichte nyomdokain haladhat, mint ezt Hegel rendszerének bámulatos universuma megmutatta. Egészen más
kérdés az, vájjon ez apriori construalása a létnek bir-e valami gyakorlati értékkel a megismerésre ; nem csalja-e
magát az emberi elme, midőn szükségképeniséget követel annak, amit ő maga kigondolt, s hogy vájjon
gondolkozásunk törvényei ellen nincs-e merénylet elkövetve, midőn az állítás és tagadás összekötésének utján
keressük az igazságot. De legyen bár egy óriás tévedés
a közös névvel azonossági rendszernek nevezhető bölcsészet, vagy szállíttassék le egy merész kísérlet értékére,
puszta gondolkozás által megfejteni a lét titkát : az mindig dicsősége marad az emberi szellemnek s ha tovább
nem fejleszthető is, megmutatta, meddig lehet elmenni
egy bizonyos irányban, hol van az a magaslat, hol a
magára hagyatott emberi ész megszédül.
Kant többször hangsúlyozza a gyakorlati ész primátusát az elméleti ész fölött. Bármely részét tekintsük
a „tiszta ész birálatá*-nak, ahol tevékenységről van
szó, mindenütt rejtezik a háttérben valami, ami az érzeteket együttiség és egymásutániság alakjába köti össze,
ami a tüneményeket kategóriák szerint rendezi, ami
normát ád az emberi cselekvőségnek. Kantnál ez csak
művész, ki az adott anyagnak alakot ad s az sincs állítva, hogy a tér, idő kategóriák alanya egy ugyanaz
volna az erkölcsi törvényadóval. De nem közel van-e a
gondolat, hogy az a tiszta én, mely nélkül tapasztalati
én nincs, egyszersmind az akaró én ? Ezzel át van hidalva az elméleti és gyakorlati bölcsészet, a physika és
ethika közt tátongó mélység. Az „itélő erő bírálatában*
említett szemlélődő' értelem (intellectuale Anschauung), mely
előtt összeesik az egész a részszel, az ok a céllal, a lehető
a valóval, mely Kant szerint fájdalom nem jutott nekünk osztályrészül, szerencsésen egyesítené magában a
szemlélő tehetséget és értelmet, mi a transcendentalis

aesthetikát a logika mellett feleslegessé fogná tenni. Ha
a tiszta én tevékenysége ilyen intellectualis szemlélődés,
akkor gondolat és lét közt elenyészik minden különbség ; az, aminek értelmi szemlélődés által gondoltatnia
kell, a létező s viszont. A Ding an sich hypothesisére
nincs többé szükség, ha a nem-énre ruházzuk annak jogait, melyet a teremtő hatalommal bíró én cselekvősége
hoz létre, — miért ? azért, hogy ismét cselekedhessék.
Fichte rendszeréből okulhattak a gondolkozók, hogy
az én puszta fogalmából nem lehet kimagyarázni azt,
ami az énen kivül, s az énben végbe megy; kell valami az énen kivül levőt is elfogadni. Ilyenül kínálkozott a nem-én, csakhogy az Fichténél az énnek módusává lett téve, minden önállóságától megfosztva. Ezzel
provocálva volt a realismus, mely nevezet alá foglalható szerintem nemcsak a Herbart rendszere, de Schopenhauer fél idealismusa is egy részről a benne található
materialistikus elemekért, más részről, mert bár a tüneményvilág csak képzetnek van mondva, maga e
képzet agy-termék, productuma annak a világösztönnek,
az eredetileg létezőnek ; az egyetlen reálénak, az akaratnak. Közel állott Schelling is a realismushoz, de Spinoza befolyása nem tudta nála legyőzni a Fichtéét.
Schellingnél a tiszta énből absolut én lesz, absolut identitása a subjectumnak és objectumnak, a gondolkodásnak és létnek. Tehát a nem-én egyenrangra helyeztetik az énnel, még a primogenitura kérdése is részrehajlatlanul döntetvén el az ikertestvériségben. A paritas
kedveért a természet is megeleveníttetett, a szervetlen
és szerves természet, történelem, tudomány, művészet
egy-egy fokozattá lőnek a világfolyamatban; az egyéni
szellem fejlődésében visszatükröződött a természet fejlődése és viszont. A közös vég : az egyoldalúságok kibékiilése s egyesülése az absolutban. Schelling dynamismusában Spinoza mechanismusa ugy volt már átalakítva,
hogy csak egy rendszerező lángelme kívántatott mindezen elemeknek folyóvá tételére s egymásból levezetésére. A tiszta gondolkozás e mesterműve Hegel rendszere. A dialekticai gondolatmozgás fogalommá változtatott, fogalomból állított elő miudent. A hegeli eszme
(néhol logos) is egysége az objectivitasnak és subjectivitasnak, a gondolatok egyszersmind objectiv viszonyok.
Ordo et connexio rerum idem ac ordo et connexio idearum — amint Spinoza már régen kifejezte a hegeli
logika alias ontologia alapgondolatát. Ebben minden
mozzanat egy-egy kategória, melyek épen ugy mint
Aristotelesnél s Krausénál nem pusztán subjectiv értelmi
fogalmak, de lényegek (Wesenheiten), a valódiság lelkei, mindenütt uralkodó törvények s miat ilyenek a természet és szellem megkülönböztetésétől függetlenek. A
belső ellenmondás, a tagadás által űzött egyszerű létfogalom örvénylő mozgása mind tágabb gyűrűkben forogván, végre magával sodorja a mindenséget, míg nem
absolut eszmévé lesz. A philosophia eg> etlen tárgya az
absolut eszme, melynek csak fel kell ismernie magát az
ő meglétének különböző formáiban.

Még egy nagy erőfeszítéséről kell a német speculationak valamivel többet szólnom, miután a Hartmann
bölcseletével az áll legközelebbi viszonyban. Akár csak
Göthe Faustjának töprengéseit olvasnók a negyedik
evangyéliom első szavainak értelmezése lelett : mi is
volt hát az, ami kezdetben volt? Kezdetben volt a szó,
— nem, az ige, — nem, az eszme, — az sem, kezdetben volt a tett. Schelling az emberi szabadságról (1809)
irott művében, midőn már Böhme hatása alatt volt,
hogy a pantheismust kikerülje, mely istent teszi a rossznak okává s a dualismust, mely szerinte az ész kétségbeesésének rendszere, azon tételt állítja fel, hogy végalapjában nincs más lét, mint az akarás. De meg kell
különböztetnünk a létézőtől a létezés alapját. Emez az
örök természet, a homályos értelmetlen vágy ; amaz az
értelem, a vágy szava. A kettőnek azonsága az isteni
szeretet, a szabadon teremtő akarat. Más célból s más
eredménynyel fogja fel a mindkettőjöknél fichtei eredetre
utaló gondolatot Schopenhauer, hogy a lét akarat.
Schopenhauer a tudalomból indul ki, mely szerint
mi magunkat idői és téri, az ok törvényének alávetett
lénynek, azaz tüneménynek tartjuk. De arról is van tudalmunk, hogy akarunk, s ez akarás teszi a mi lénye- !
günket (An sich.). A tiineményi világ »an sich-je szintén nem más, mint az akarat, az a törekvés, mely a
testek gravitatiójában, a növények, állatok tenyésztésében, az ember cselekvésében, mindenütt elárulja magát.
Ez kivül van a causalitas törvényén, az alanyi érzeteinkhez csatlakozó e ratio fiendi-n, mi nélkül mi változást gondolni nem tudunk, tehát nem objectum, továbbá
oknélküli (grundlos) az egy és minden. Ez akarat teszi
az ember jellemét s a dolgok qualitását. Az akarat fokozatának megfelelnek a változatlan nemek, melyeket
az egyedek saját rovásokra tartanak fenn. Az egyes tehát, mint a Védák bölcselete s félig-meddig a keresztyénség is tanítja, semmi ; a dolgok egyenkéntisége attól van, hogy azokat tér és idő alakjában fogjuk fel s
ezzel individualizáljuk. Az alsóbb nemek felsőbbek által
assimiláltatnak, mi erő nélkül nem történhetik. A puszta
matéria, a vak akaratnak ez első megjelenése már erők
productuma. Az akarat felsőbb objectiválódása az organismus, hol az inger lesz a tevékenység motívuma, különösen a megismerés szerve, az agy által, mely tehát
az akarat legfőbb tárgyiasulása, legfőbb eszköze. Akár
azt mondjuk tehát, hogy a világ képzet, akár hogy egy
functio : egy dolgot mondunk. A test az én képzetem
s ugyanakkor akaratom. Ime a reale és ideale azonsága.
Az értelem minden lénynél az élet fenntartására szolgáló
eszköz; csak a művésznél és philosophnál emelkedik az
érdek nélküli megismerésre, és felejti el az ok, a miért
után tudakozódni, teremt hiábavalót — nemességének
épen ez a kritériuma - , a nyomorúságos életből egy
nézőjátékot csinál magának, hol megszűnik minden akarás, csak a képzet marad. Az egyéni akarat ehhez közelítő megszűnése van a szent életben, hol beismeri az
ember, hogy minden meglét rossz és bűn s mint abso- |

lute semmik boldogságunkat a teljes megsemmisülésben
a Nirwanában találhatjuk. E semmiség érzete képesit
bennünket az egyetlen erkölcsi rugóra, a részvétre. A
lángész művében kiegyenlítődik az ideale és reale, az
eszme és egyes közti ellentét, a szabadság és szüksé
gesség. Különben a tapasztalati jellem változhatlanul
adva van, míg az intelligibilis jellem — Kant e nagyszerű felfedezése — az egy és osztatlan, tér és időn
kívüli akarattény. Az úgynevezett lelkiismeret-furdalásban
az fáj, miért vagyunk ilyenek, hogy így kell cselekednünk.
Ezzel Hartmannhoz érkeztünk volna, miután Schopenhauerről Hartmannra egy szóval ki lehet jelölni az
átlépést, azzal t. i. hogy a Schopenhauernél egyetlen
metaphysikai elv az akarat mellé a képzet mint egyenjogú társ fölvétetik s a kettő eredeti egységeül az »Unbewusst* állíttatik fel. Azonban Schopenhauer és Hartmann fő műveinek megjelenése közt egy fél század esik
s e félszázad nem mult el nyom nélkül az Unbewusst
bölcseletére nézve ; sőt ez időszak szellemi forrongásaiban találjuk meg magyarázatát annak, miért igyekszik
Hartmann ily sajátságos módon egyesíteni a hegeli és
schopenhaueri bölcselet eredményeit.
Dr. Bihari Péter.
(Folytatása

következik.)

B E L F Ö L D .
Elvi nézetek az ismeretes mezőtúri ügy
felett.")
Motto : „Madártávlatból a képek,
Igazak, bár nem mind szépek. 1

Elcsépelt szalmát újra csépelni, bizonyára hálátlan
feladat. Es én mégis ily munkára vállalkozom azon hitben : hátha az elcsépelt szalmából is kerülhet ki egykét hasznavehető tiszta szem.
Ily elcsépelt szalma a m.-túri egyház s volt lelkésze T . . . L . . . ügye, mely hetek óta vitattatik,
— pro et contra — a debreceni Prot. Hetilap hasábjain ; sőt átcsapott, több kevesebb hűséggel és igazsággal, nem egyházi lapok hasábjaira is.
Nem akarok a vitatkozók közé harmadiknak állani; nem a példabeszédtőli félelemben : „két veszekedő
sat.* — de mert különben is, mind a kérdéses ügytől,
mind az érdeklett egyénektől távol állok ; s ugyanazért
elvi szempontból, — ha ugy tetszik madártávlatból —
szemléltethetem, s akarom is szemléltetni a dolgot.
Az ügy érdemleges része, amint a lapokból, s
magan beszélgetésekből kivehettem, e 3 pont körül
sarkallik : az egyházkerület kegyelmezési ténye; ennek ellenében a heves-n.-kunsági egyházmegye határozata ; s ugyan
ezen egyházmegye lelkészeinek ily szellemű nyilatkozata.
Az első pontnál mindjárt eme kérdés merül fel :
Van-e az egyházkerületnek kegyelmezési joga! S van-e ily
jog általában a ref. egyházegyetemben ?

Ha a polgári jog-, s törvénykezési vagy fegyelmi tartásával teljesített correkt eljárás; de ez lett volna
eljárással viszonyítjuk a dolgot, — mint ez, fajdalom: egyszersmind a tapintatos eljárás.
Ki tudja talán, ha a mezőtúri egyház presbytemai napság az egyházi téren is, nagy divatban van —azt kell mondanunk, hogy kegyelmezési joga, a ref. egy- riuma megkérdeztetik, felmerülnek e a később kifejlett
házegyetemben, (hol nincsen úgynevezett csalhatatlan fő, zsurlódások, tiltakozások. Vagy rosszabb esetben nem
alias : pápa) senkinek sincsen, mert e jog csak személyi más mederbe csap-e át a megkegyelmezési ügy ? nem
jog s honunkban egyedül a koronás főnek van fentartva. másként fog-e megoldatni a ma már oly nagy port
Ref. egyházunkban azonban egy nagy, egy ma- vert s mindegyik félre nézve kellemetlen stadiumba jugasztos elv képviseli, helyettesíti az egyént. . . Egy tott kérdés.
De elvi szemléltetést Ígértem, nem akarok a dokrisztusi elv, mely a ^humanismus* neve alatt a polgári
téren is hova-tovább nagyobb hódítást teszen. E krisz- log tárgyi fejtegetésébe bocsátkozni.
Szerintem a fokozatosság elve, a kegyelmi ténynél
tusi elv emez evangyéliomi szavakban van kifejezve !
is, legalább ott, hol az helyhez kötött természetű, figye»Nem akarom a bűnösnek halálát, hanem hogy megtérlemben tartandó.
jen és éljen.*
És itt a másik sarkponthoz jutottam. Jogosult-e
E krisztusi elv ömlik el a ret. egyház minden
eddigi törvényei s rendszabályai felett. Ez látszik ká- a heves-n.-kunsági egyházmegye ismeretes határozata az e.
kerület kegyelmi tényével szemben.
nonaink szelleméből, hol a ,megtérésre, megjobbulásra*
Ha az egyházmegye kifejezést ád a fokozatosság
— oly nagy suly van fektetve. Ily szellemben szól az
1646 ki nemzeti zsinat XVII ik végzése is, melyben ez elvén s ez által jogkörén ejtett sérelmének, ez szerintem
mondatik
„egy időre állomásukról
elmozdíttat- jogosult. Es erre igen kedvező alkalom lett volna az
nak, míg nem jobb eszökre térve, megtérésöknek nyilvános egyházkerület kegyelmi tényének felolvasása. De az
jelét adják s az anyaszentegyház kegyét magoknak kiérdem- ügy tárgyilagos oldalába bocsátkozni akkor, midőn az
lik. Amit ha teljesítenek, attól nagy örömmel vétessenek ismét egy felsőbb fórum által (bár jól vagy rosszul) elbírálva
lett, szerintem soha sem jogosult. Az ily eljárást a jól
kegyelembe s állíttassanak vissza előbbi helyzetökbe.
Kezdetleges és így sok tekintetben hiányos tör- értelmezett jog- és ügyrenddel összeegyeztethetőnek
még akkor sem tartanám, ha ez oly jogkörbe nem
vényeink, nem látszanak eléggé, legalább positiv módon
intézkedni arról : ki vegye ismét tényleg kegyelembe az vágna át, mely a fentebb idézett kánon szerint, egyedül
illetőket, de negatíve gondoskodik erről is a LXXXIX-ik az egyházkerületé.
Nézetem szerint tehát az egyházmegyének
csupán
kánon, mely az egyházmegyei gyűlések jogkörét körvonalozva így szól: »valamely egyházi szolga végleges sérelmi-felirás, vagy jelszólamlási joga volt.
De térjünk a hannadik sarkpontra, mely a nevezett
örök letevésének, kirekesztésének stb, valamint a közitélettel letettek, vatji/ elutasítottak visszafogadásának
és egyházmegye lelkészeinek óvástétele T. L befogadása ellen.
Szerintem az egész ügyben ez a legkényesebb pont.
bevételének hatalmát, mely egyedül a kerületi gyűlésnek
Volt-e szükség e föllépésre. Szeretetlenség, vagy
(provinciális synodus) joga, magoknak épen ne igényeljék.
Azt hiszem, e szavakban nyilván ki van fejezve : talán korlátolt felfogásból eredett ez, ily kérdéseket
Kié a megkegyelmezés j)ga ref. egyházunkban ? Kétségen hallottam fö lvettetni.
Én az egyházmegye lelkészi karát szinről-szinre
kivül ez, míg a jelen alapon állunk, míg azt a zsinat,
nem ismerem, de azok közül, kik e nyilatkoza— a legilletékesebb helyre — önmagához nem teszi át
tot alairták (8 v. 9 nevet említettek előttem :) többeket
— nem más, mint egyedül a kerületi gyűlés joga.
Ezek szerint, midőn a tiszántúli egyházkerületi köz- van szerencsém ismerni, kikről bizton állithatom, hogy
gyűlés T. L.-nak kegyelmet adott, törvényszabta jogkö* egyik sincs krisztusi szeretet híjával; lelki korlátoltsággal annyival kevésbbé vádolhatók. Hiszem, hogy közürében tette azt.
Más kérdés azonban a fenforgó esetben, vájjon lök egyiket sem terhelheti Hugó V.-nak, a társadalom
s annak törvényei ellen Vall Jean alakjában (Nyomoeléggé correct s tapintatos volt-e eljárása ? ?
Erre meggyőződésem szerint nem felelhetek igennel. ' rultak) oly meghatóan tükrözött s méltán emelt vádja ;
Nézetem szerint a T. L. kérvényét, határozatho- sőt megvagyok győződve, hogy az üldözés szelleme
zatal előtt át kellett volna tenni az illetékes egyházme- egyiknek szivéhez azért sem találna nyilt ajtót.
Én ugy vélem azért, hogy ez óvástételt egygyére, a melynek utján az elmozdító ítélet az e. kerület zöld asztalára került, hogy az a tényállásról meg- felől az egyházmegye mellőzése feletti sérelem érgyőződést szerezve, s egyszersmind a mezőtúri egyház zet szülte, mely a felfokozottság hevében nem találta
hangulatát, presbyteri vagy szükség esetén közgyűlés meg kifejezése rendes útját ; másfelől pedig a somogyi
egyházmegyének, egy a szóbanlévő egyénre vonatkozó,
utján kipuhatolva s az esélyekhez képest előkészítve,
saját tapasztalat és meggyőződésen alapuló (kedvező s erkölcsi magasabb érzet- és felemelkedettségre hivatkozó
végzése, s ez által kifejlesztett úgynevezett közvélemény.
vagy nem kedvező) véleményével terjessze vissza végleges elbírálás végett az e. kerületre.
Igenis ! hitem szerint az illetők Scilla és Charibdis
közé jutottak, a keblökben élő krisztusi szeretet és megSzerintem ez lett volna a fokozatosság szem előtt

bocsátás elve, s ama másik szemökbe dobott nézet
között, melynek legenyhébb kifejezőjéül álljon itt e latin közmondás: „similis simili gaudet
S ez menti eljárásukat, melyet részemről szükség esetén is csak ugy tartanék jogosultnak, ha az óvástétel, feliratképen az illető fensőbb (s talán roszul értesült) egyházi hatósághoz terjesztetnék. Ezt kívánná az ügy szép
rendje és még egyébb is, ha azt akarjuk, hogy ref.
egyházunkban mindenek ékesen és jó renddel menjenek.
De hát így szüli egyik tévedés a másikat ! Azonban én nem bírálni akarok, melyre meg én nem vagyok
jogosítva. . . Csupán elvi szempontból óhajték szólani az ügyhöz, hogy elmondjam én is meggyőződésszülte nézetemet, részint a lapokban, részint társas körökben felmerült, s itt az egyházkerületet, amott az
egyházmegyét, de legkivált az egyházmegye lelkészi
karát sújtó s elitélő téves nézetekre.
Azt hiszem az ellentétes nézetek közt sikerült az
igazat feltalálnom, melyből a következtetést itt és amott
levonhatja mindenki; s ha már a történteket meg nem
történtté tenni nem lehet, a szigorú bírálat és elitélés
helyett fent és alant a kölcsönös beismerés alapján bocsánat foglalja el a szíveket, s annak szelleme fog lebegni az ominozus ügy s közelebbről érdekeltek felett.
A békességnek és szeretetnek Istene velünk 1
K. . s. . i.

A Tarczy-ünnephez.
A Tarczy-ünnep még egy jelentékeny részéről
kell a nyilvánosság előtt megemlékezni.
Nevezetesen nem csak azt tettük, hogy, kik november 5-én Pápán valánk, a tisztelgő küldöttségek
sorai között mi is testületileg megjelentünk, s Véghely
Dezső egyházkerületi aljegyző mindnyájunk által helyeselt
meleg szavakban nyilvánitá azt a tiszteletet, azt a hálaérzetet, melyben hisszük, szívesen osztakozott velünk e
haza terein annyi tanulótárs: hanem az ünnepet megelőzőleg már régebben bocsátottunk ki egy felhívást,
hogy mi, Tarczynak volt tanítványai, ugy a Tarczy
névnek tisztelői, a jubiléum emlékeül, filléreinkből rakjunk
össze egy szegény sorsú — de szellemileg tehetséges
tanulót segélyező Tarczy alapot.
E felhívás, istennek legyen érette hála! szépen
megtermette és termé gyümölcsét, az eredmény már
eddig fölül emelkedett — a költségek levonása mellett
is, a másfélezer forinton. Az adakozók között találkozunk
olyanok neveivel, kik Tarczynak nem voltak tanítványai
soha, hanem mint tisztelői, mint ügybarátok a szent
célra szívesen meghozták részvétük áldozatát. Az alap
munkásai még egyre dolgoznak, az érdekeltség melege
még nem hült ki, a fillérek folytonosan érkeznek, és
hull az áldás arról az élőfáról, melynek ágait syrnbolümáért, nem egyszer annyi avatatlan kéz tördeli.
belliivé íveinknek jelentékeny része még nem érkezett vissza, a kibocsátók nevében kérem tanítvány-

testvéreimet szíveskedjenek felhívásunkat elfogadni s az
ivet bármi csekély adományaikkal vissza küldeni. Sőt
ti is, azon tanuló társak, kiknek hol s merre létetek
felől tudomással nem bírunk, és így ívvel hozzátok nem
járulhatunk, ha eljut hozzátok ez a hév szózat, ne
zárkozzatok el az ismeretlenség ködfátyolába, de filléreitekkel élteteknek s érzésteknek tanújelét adni kegyeskedjetek ! Az adakozások annak idejében e lapok hasábjain névszerint közöltetni s így nyugtatványoztatni
is fognak.
Kis Gábor.

K Ü L F Ö L D I E G Y H Á Z ÉS I S K O L A .
A Gusztáv-Adolf-egylet 34-ik nagygyűlése.
Karlsruhéban sept. 14 d. u. 3 órakor gyűltek a
gyűlési követek és vendégek a városházára, hol Lauter
főpolgármester a város, Zittel dekánus a helybeli G. A.
e. és egyháztanács nevében üdvözölték a vendégeket.
Mindketten ugy jellemezték e várost, mint nem tisztán
protestáns várost, de mint az egyházi béke egyik központját, a protestáns egyházi unió egyik székhelyét és
mint a G. A. egylet 27 év óta buzgó tagját.
Válaszolt ezekre Dr. Fricke G. A. egyleti elnök.
Felhozá, hogy Bádenben 1855-ben egy ősrégi evangélikus városban, Heidelbergben üléseztek nagy lelkesedés
közt, most egy minden tekintetben uj városban ünnepelnek. Karlsruhe ugyanis f. é. junius 17-én ünnepelte
165-ik születésnapját. Fenséges fejedelmei ápolása, vidor lakói hű munkássága folytán virul Karlsruhe, mint
a reggeli harmattal csillogó rózsa, melynek gyökérszálai, az alapítók szellemében, a mai felekezetek iránti
türelem és elismerés talajában terjednek szét. A G. A.
egyletnek úgymond, ugyan nincs köze az egyházi unióhoz, de voltaképen mégis egyesíti tagjait az evangyéliomi egyház e közös alapjan : „Hit egyedül Istennek a
Krisztusban való kegyelmében és a szentírás egyedül*
ez alapon állva munkálkodik a szórványban élő evangyéliomi testvérek beteg- és halálos ágya körül. Ily
munkában pedig részes lehet a leghatározottabb lutheránus, a leghatározottabb református és uniált lelkiismeret. Hogy pedig a külső és 'belső harc mellett magasztosabb eszméről van tudomásunk és békén nyujtunk
egymásnak segédkezet a munkához, ez képezi egyletünk hatalmát és legmélyebben fekvő okát azon áldásnak, melyet az Ur gazdag és meg nem érdemlett kegyelméből munkánkra adott. Méltatva azután a bádeni
G. A. e. működését és e tartomány egy háziasságát,
megköszöni az üdvözleteket s kéri az urat, hogy ez
ünnepélyt a diasporából idejött testvérek erősítésére,
az egyleti munkásoknak uj tettre buzdítására, e város
polgárai és polgárnői részére olyanná engedje tenni,
mint napsugárt a magasból, mely szíveikbe hasson.
Átmentünk azután 4 órakor a városháztéren fekvő

városi nagytemplomba istentiszteletre, melyen a városi felett. Jelen volt ez istentiszteleten és gyűlésen Frigyes
énekkar és a nép éneke után szónokolt dr. Bassermann j bádeni nagyherceg és fia.
theologiai tanár Heidelbergből, János jelenései 3, 7 és
Istentisztelet után 11 órakor ugyanazon templom8 felett.
ban vette kezdetét az első nyilvános gyűlés. Ezek és
Kevéssel 6 óra után vette kezdetét a városi kert az elnök imája után, mondá az elnök megnyitó beszédét.
ünnepi csarnoka kisebb termében a nem nyilvános előMondja, hogy először üléseznek e városban, hogy
tanácskozmány. Vezette Dr. Fricke, ki előbb a bádeni e város is, épugy, mint a G. A. e. csak gondolatban
főegylet elnökénél beadta igazoló levelét, mint a köz- volt meg, és csak azután lett valósággá. A várost Károly
ponti bizottság képviselője. Utána beadták a többi kö- őrgróf gondolata és tette hozta létre, az egyletet Groszvetek is igazoló leveleiket és felolvastatott a névsor, mann superintendens hozta létre a lützeni Gusztáv-Adolf
melybe e sorok irója is felvolt véve, mint a tiszántúli emlék ünnepélyén. Es — úgymond —- „a mi munkánk
ref. egyházkerület és a ref. Szeged képviselője.
épugy, mint e város, mely eredetileg víz nélküli vaA nagygyűlés elnökévé Dr. Fricke, helyettes el- donba lett beleépítve, alapítva lett amaz ínséges vidénökké Doll praelatus Karlsruhéból és ez alkalommal kek számára, a hol sok lélek a szarvas módjára kívánmég a számvizsgáló bizottság is választatott meg. A kozik az élővíz u t á n / Elmondja, mikép 25 évvel ezelőtt
jegyzőkönyv vitelével és a nyomtatandó évi értesítő ez ország más városában, Ileidelbergben ülésezvén, örülszerkesztésével megbízatott Dr. Zenker lipcsei ügyvéd tek, hogy 77,218 tallér gyűlt be s szétosztatott 290
egyház közé. Ma ellenben jelenteni fogja a titkár, hogy
és központi bizottsági felhatalmazott.
750,000 márka folyt be és osztatott föl 1158 egyház közt.
Következett a napirend.
„Mily nagyon áldotta meg az Úr a mi munkánkat! 4
Bieger stuttgarti lelkész előadja a württembergi
főegylet indítványát, mely szerint a tiroli püspököknek Megáldotta, dacára a lanyhaságnak, az ellenséges táma4
a Tirolban létesült protestáns egyházak fenallhatása dásoknak. „Gyümölcseikről isméritek meg őket , az Úr
ellen intézett nyilatkozványa, magara a G. A. egyletre e szavát alkalmazva az egyletre, Lutherrel merészli valnézve sértésnek vétessék és ellene tiltakozó határozat lani: „Szivemben egyedül uralkodik és kell, hogy uralhozassék. Hasonló értelemben nyilatkozott dr. Meyer kodjék ez az egy hitágazat: Jézus Krisztus, ki éjjeli,
nappali vallásos és isteni gondolataimnak egyedüli keztitkos kormánytanácsos Berlinből.
4
De vájjon kicsoda tökéletes e
Doll praelatus pedig, mint a központi bizottság dete, közepe és vége,
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?
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Szemben a tiroli püspökök nyilatkozványával, melykeresi
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mi
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az
egyetemes,
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evangyélilyel tiltakoznak evangyélmi gyülekezeteknek Tirolban létesítése ellen, azon biztos reménynek ad kifejezést a G. A. omi egyház közös alapján, mint a mi elszakaszt egyegyleteknek össz-egylete, hogy a tiroli hitrokonok szoros mástól. Már egy régi történész mondja: „Az államok
meg nagyságukat, meösszetartás és evangyéliomi közösségünkhez való hű ra- csak azon eszközök által tartják
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s
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tetéből a G. A. egyletnek tőle telhető segélyezéséről.
ezernyi gyülekezetet
— egyedül Franciaországban
Több pro et contra nyilatkozat után, hét szavazat
4000 gyülekezetet — és milliónyi testvért láttunk átkivételével, elfogadtatott a központi bizottság határozati
menni a katholikus egyházba, azért, mivelhogy az eljavaslata.
határozó pillanatban békés, vállvetett munka helyett
Steinmetz kormánytanácsos előadja a rajnai főegyegymással viszálkodtunk, egymást prédául hagytuk drága
let inditványát, mely szerint a központi egylet 18, Lipevangyélmi egyházunk kérlelhetlen ellenségeinek. Haladcsén kivül lakó tagjai az egyes főegyletek, illetőleg
nunk kell tehát békén, testvéri szeretettel, míg csak
azok csoportjainak képviselői közül választassanak, nemunkánk el nem lesz végezve vagy mások nem lépnek
hogy mint mult évben oly nagy terület, mint a rajnahelyünkbe.
vidék és Westfália képviselet nélkül maradjon a központi bizottságban.
Ezzel megnyittatott a gyűlés és olvastattak a köHatároztatott, hogy jövőben a központi bizottság vetek nevei.
tagjainak választása előtti napon előkészítő értekezlet
Ezután közölte elnök az üdvözlő iratokat. Nevetartassék.
zetesen: „A magyar ág. vallású egyetemes gyámintézetetét,
Szeptember 15-kén reggeli 8
órakor megindult jelentve, hogy a nagy inség miatt ezúttal követet nem
a vendégek serege, élükön a fehérbe öltözött s az aján- küldhetett s hozzáteszi : Ez intézet hűségesen közreműdék szentedényeket vivő leányokkal, a városházától a ködik velünk magyar területen. 4 Midőn ezen intézet
nagytemplomba, hol megtartatott a második istentisz- elmaradt „annál inkább örülök, hogy helvét részről láttelet. Prédikált azon Dr. Stahlin Münchenből Róm 1,16 hatok itt magyar képviselőt, azok részéről, kik az ágos-

taiaknál tovább tartózkodtak a szerves közreműködéstől
és gyűléseink látogatásától/
Bejelentettek még üdvözletek Marseilleből, Párizsból, Boroszlóból, Nürnberg női G. A. egyletétől, Algírból és Fliedner Frigyestől Madridból. Leveléből a következőket emeljük ki:
Spanyolországban ez idő szerint nagyban növekedett a reactionárius, Róma felé hajló elemek hatalma.
A Franciaországból kiűzött jezsuiták Spanyolországban
kerestek és találtak menhelyet, ezerszámra özönlöttek
a klerikusok és szerzetesek az országba, hogy azt régi
mód szerint újra megszállják. Befolyásuk kivált a provinciákban érezhető. Az egyik faluban megtagadják a
halottól a temetőben való eltakarítást, mivelhogy halotti szentség nélkül halt meg; mas helyen reclamálja
az egyház egy gyermeknek holttestét, mivelhogy katholikusnak volt keresztelve, de evangelikus atyja azt
a polgári temetőben temettette el. Egy harmadik faluban egy ev. asszony sírját nagy kövekkel széttúrják, a
koporsót összetörik, éjnek idején kutyákat és macskákat bocsátanak a sirba, hogy a babonás népet arról
ámítsák, hogy pokolbeli lelkek üvöltenek az eretnek nő
sírja felett. Ev. lelkész, ki protestáns embert a köztemetőben eltemetett, a falusi elöljáróval együtt, ki ezt
elrendelte, perbe fogatik ; egy másik pap, ki házban
tartott istentiszteleten nagyobb gyülekezetben szólt,
már a második fórum által két két havi fogságra és
126 frank birságra Ítéltettek s kilátásban van, hogy a
legfőbb bíróság helyben hagyja ez Ítéletet. Mindez bizonyítja, hogy a szabadságnak harca a reactióval sokkal
nagyobb mérvben tört ki, mint valaha és hogy a spanyolországi ifjú gyülekezetek testvéreik ima kérelmeire
és részvételére sokkal inkább szorulnak, mint valaha.
De egyúttal örömmel jelenthetjük, hogy dacára
az ellentallásnak és felbőszült ellenségeskedésnek, ügyünk
mind be, mind kifelé előhaladt. Nemcsak hogy helyt
álltunk, de kis gyülekezeteink számra és kiterjedésre
még növekedtek is. Ezenfelül a növekedő reactiónak
ellenségei lettek az ország nemeskeblü méltányos gondolkozású elemei. Eseményként fogadta a spanyol irodalom, a jelenkor legnagyobb lyrai költőjének, Gáspár
Nunez de Arce „Márton testvér víziója „cimű költeményét, melyben merészkedett Luthert oly részrehajlat lanul és a római egyház corruptióját, mint a pápaság
elleni harcának indokát oly sötét színekkel festeni, mint
még előtte senki.
A költemény meglepően nagy benyomása és
gyors elkelése bízvást gyaníttatja velünk Spanyolország
mívelt köreinek növekedő erővel előtérbe lépő szabad
szellemi irányát.
Mindenek felett pedig örülhetünk azon haladásoknak, melyet a mi munkánk az ellenségek dühének dacára tehetett Isten kegyelméből.
Az általunk ez év elején közrebocsátott „Keresztyén szemle? számos körben és jóval Spanyolországon
túl, tetszést aratott és valódi szükségletet elégít ki, a

mennyiben azon spanyoloknak, kik Róma babonáját
már rég lerázták magukról, de valódi vallásos tanítás
után ábitoznak, helyükbe hozza a hamisítatlan keresztyénséget anélkül, hogy őket protestáns nevezet vagy
kifejezés által elidegenitené az olvasástól. A nép keresztyén olvasmány szükségletének kielégítése végett, egyúttal kettővel szaporítattuk biblia- és könyvárusaink
számát, sőt sajtónk alól kikerül mar egy képes diszmű
is, mely a míveltek szemeit is figyelmessé teszi kiadványainkra.
Hála barátaink, és a sok G. A. egylet hű segítségének ! ez uton állhatott fenn 30 gyermekkel árvaházunk és kis evangyélmi kórházunk. Az iskolák is örvendetesen virágzanak és egész Spanyolország evangelikus
iskoláinak tanulóit 5-—600-re tehetjük. Előállt azonban
szüksége egy képezdének tanítók és evangélisták számára, mit el nem odázhatunk többé. Alapítottunk volt
már egy normáliskolat, melyben 4 fiatal leány képeztetett ki tanítónőnek, e nyártól kezdve pedig a központi bizottság segítsége folytán állítottunk egy alumneummal összekötött latin oskolát, mely hivatva van,
hogy tanitó- és evangelista képezdévé nőjje ki magát,
s mely a baráti segélyre különösen van utalva.
Hogy mily nagyfontosságú munkánknak ez ága,
abból ítélhető meg, hogy Isten újra örök nyugalomra
szólította egyikét kevés spanyol prédikátorainknak. A
hűséges Astray volt az, ki az annyira népes camunas-i
állomáson, sokszor nagy betegen és üldöztetve nagyon
áldásosán működött. Mindeddig nincs helyébe pótlás,
jóllehet mindennap kérjük Istent, hogy küldjön hű munkasokat aratásába. Özvegyet és árva fiút hagy hátra,
ugy hogy özvegy-árva alapunk, még mielőtt kielégíthetné boldogult Ruel özvegye és 3 arva leanya tartását, mar is ujabb kiadást kénytelen kielégíteni. De bízunk Istenünk gazdag jóvoltában.
Egy apa, kitől Isten egy évben vette el mindhárom gyermekét, kis emlékéiket, 2 kis ezüst keresztet
és egy ezüst poharat küld árváinknak, egy ara elküldi
boldogult vőlegénye jegygyűrűjét, gyermekek üritik ki
takarékpénztáraikat, szolgálók adnak adományokat Isten
országának építésére. Es ha nagy a szükség, akkor
ama kedves névtelen az északon küld ezer márkát.
Ez buzdítja gyülekezeteinket hasonló adakozásra ; vasárnapi iskolásaink Madridban gyűjtenek a távol Zágráb
részére. Ily tények mellett érezzük magunkat hitbeli
közösségben e magános őrhelyen és habár távol test
szerint, mégis ünnepeljük veletek a testvéri segítség
szép ünnepét.
(Folytatása következik.)
Láng Adolf.

A franciaországi legújabb eseményekről.
(K. P.) A J o u r n . de Montélimar® (ultramontan
hetilap) f. é. nov. 6.-i száma a következő híreket közli :
„A toulousi dominikánusok a kiutasítás utan a székesegyházba vonultak, hová nagy néptömeg által kisértettek,

mely éljenzés kíséretében virágokat szórt útjokra. A székesegyházból Courtois de Vicoze protestáns gazdag bankarhoz mentek, ki menhelyet adott nekik.* (Világos,
hogy a bankár úr nem a szerzetesek mellett, hanem a
köztársaság ellen tüntetett.)
»A Grande-Chartreuse eddigi lakói (a karthauzi
szerzetesek) Svajczban vettek jószágot s ott fogjak világszerte ismert likőrjüket (chartreuse) gyártani. Ez komoly veszteség az allamra, mely eddig évenként százhúsz ezer frank jövedelmet húzott a karthauzi gyar
termékei után.* (Nyilván való, hogy a szent lap csak
a kárt latja, a nyereséget ellenben sem nem tudja, sem
nem akarja belátni.)
„Guibert bibornok levelet kapott a pápától, ki
szerencsét kivan neki eddigi energiájahoz, magasztalja a
jezsuitakat s egyszersmind buzdítja a katholikusokat,
hogy folytassák a vallásért (!) való küzdelmet.
nyitott ívekre
S A főbb lapok szerkesztőségeiben
csak nem mindenütt seregestől írjak föl neveiket a lelkiismeret (!) érdekében tiltakozók. 4
külföldön
} A Franciaországból kiűzött szerzeteket
mindenütt kitűnően fogadjak. Anglia királynője, Spanyolés Svédország királyai, az osztrák császár (!), sőt még
a szultán is vendégszeretőleg fogadják b e /
»Több lap azt hiszi, hogy a nő-szerzeteket sehol
sem fogjak üldözni.(<
»A valencei érsek f. hó 26-dikara a párizsi főtörvényszék elé van megidézve, hogy kérdőre vonassék
egy levelének tartalma miatt, mely noha közzé sem
volt téve, a minisztérium altal sérelmesnek talaltatott.
Az érseket Robinet de Cléry, a semmítő törvényszék
egykori főügyésze fogja védelmezni.

A

próságo

A Revue Russe egy pogány aldozat leirasat közli,
mely az arkhangeli kormányzóságban ma is divatban
van. Csak az isten neve változott meg, kinek tiszteletére az aldozat adatik. Ez hajdan a szláv pantheon istensége volt, ma pedig Ilyés próféta. Egy kijelölt helyre
kövér juhokat vezetnek, s ezeket a mise végeztével leölik, megnyúzzák s egy máglya íölé akasztott nagy
rézkazanban megfőzik. Az ünnepélyre mindenki hivatalos. A juhokat hajdan, a helyi traditio szerint egy iramszarvas helyettesítette, mely az áldozat órájában kijött
az erdőből s a megöletésre maga magát felajánlotta.
Egyik évben azonban a szarvas sokáig váratott magára,
a nép türelmetlenkedett s leölt egy ökröt. Alig lehelte
ez ki páráját, midőn a szarvas megjelent; de meglátva a történteket, visszatért az erdőbe s többé soha se jött
elő, ettől kezdve áldoznak kövér juhokkal.
Azonban nemcsak Oroszország éjszaki részében,
hanem másutt is vannak olyan pogány traditiók, melyek
a keresztyénségben is fenmaradtak. így az uj év napja
ajándékával, jó kivánataival, látogatásaival, nem egyéb,
mint a régi Saturnus-féle ünnep, mely szintén effélék-

ből állott; s a farsang is csak a régi népünnepeknek
(Bachanáliák, Lupercalesek, Saturnaliak) keresztyén színbe
öltöztetése.
*

Szent János megírta a mennyei jelenések könyvét.
A katholika egyház megírathatná a földi jelenések könyvét. Érdemes figyelembe venni, hogy ily jelenések soha
sem mutatkoznak ott, a hol világosság, hanem a hol setétség uralkodik. Pedig a ki setétben tapogatódzik, sok
szennyes targyba markol. Csak legalabb azok igyekeznének a beszennyezett markokat tisztogatni, kiknek
j.papi fejedelmi 4 állásuknál fogva a világ villágosságainak kellenne lenniok ! A földi jelenések ismét megkezdődtek.
Irlandban, hol jelenleg rettenetes inség uralkodik
s így a kedélyek fel vannak izgatva, egy tucat ember
azt állítja, hogy ők a templom homlokzatán egy társaságot lattak megjelenni ; közepén volt Szűz Maria, jobb
felől Szent József; bal felől Szent János. Neve is alá
volt mindegyiknek írva, hogy a jelenés látásában szerencséltetett emberek őket felismerhessék. Egy dublini
lap az egész jelenés litographiajat is közli. (Itt van ám
az a híres tébolyda).
A klérus még eddig nem nyilatkozott az esemény
valósagáról s hihetőleg nem is fog nyilatkozni, de azért
a nép már vándorol oda s beszél, mint Lourdesben, sikeres gyógyításokról.
Egy másik jelenés meg Olaszországban, Monbarcoroban fordúlt elő. Egy 12 éves leány, a mint juhait
egy domb lejtőjén legeltetné, állítása szerint, egy fénysugárral környezett mosolygó szép kis gyermeket látott. A tömeg oda is kijárt, és várta leste, ha a kis
gyermek neki is megjelennék ; de biz az nem jött elő
többet. Később ismét állitá két leatiyka, hogy ők láttak a bambinot (csecsemőt). így mar csak eléggé authentikus ez a jelenés. A hír villámgyorsasággal elterjedt, újra mindenki a jelenés helyére sietett; de hiába
volt a szemek erőltetése, nem láttak semmit. Ez azonban legkevésbé sem akadályoz sokakat abban, hogy el
ne higyjék, miszerént látták mások a bambinót, hogy
hallottak sóhajtozni és sírni.
Persze, hogy ez a bambino nem is lehetett más,
mint a gyermek Jézus.
*

Magyarországon a reformátusok közös érdekeik
védelmére lapot indítanak meg, melynek ügyét a jövő
évben Debrecenben összeülendő zsinat fogja kezébe
venni.
Mink ^idehaza* nem tudunk erről semmit.*)
*

Ezek a földi jelenések mindjárt megszűnnek, mihelyt itt is úgy lesz, mint Uj-Zelandban, a hol t. i. protestáns lelkipásztor van 429, katholikus pap pedig
csak 62.
*
*) Mi sem.

Szerk.

Az is megfigyelésre méltó, hogy Ausztriában 2140
ügyvéd közül 1014 zsidó, a főiskolákban tanuló 2488
növendék közül 1038 zsidó, 59.122 kereskedő közül
30.000 zsidó. Alsó Ausztriában 370 publicista közül
csak 145 nem zsidó.
Nálunk meg az uj földes uraságok szaporodnak
rettenetesen.
A Renaissance után
lletessy
Vidor.
lelkész.

I R O D A L O M .
Tanitók zsebnaptára az 1881. évre. Szerkeszti
György Aladár. VI. évfolyam. Bp., Légrády testvérek.
— Gondosan szerkesztett szaknaptár, melynek 168
lapnyi szövege tanitók számára nélkülözhetlen tudnivalókat s érdekesnél érdekesebb fejezeteket tartalmaz.
Nagyobb cikkek: Dr. Schvarc Gyula a culturpolitikáról;
a tanitó-egyletek szövetségének ügye ; népnevelési egyletek ; a népoktatásügy az országgyűlésen ; a közoktatás,
ügyi miniszter jelentése i87 8 / 9 -ről; a mult tanév történetéből ; a népiskolák feladatáról; külföldi tanügyi krónika ;
a polgári iskolák rendezése; fontosabb miniszteri rendeletek stb. Mindezekhez járul egy a tanitók szükségeihez
alkalmazott s alaposan egybeállított tanügyi címtár. A
szöveghez jegyzék-napló gyanánt, jó csomó tiszta papiros
van mellékelve. Angol vászonba kötve ára 1 frt 20 kr.;
bérmentes ajánlott átküldéssel 1 frt 35 kr.
„Az utósó alamizsna. 4 Petőfi Sándortól. Költészeti
s nyelvmüvészeti méltatása Török Árpádtól.
A külföld
rajongva szól Petőfi költészetéről; mi ellenben még most
sem birunlc teljesen megszabadulni az előítéletektől, melyeket a negyvenes évek hívatlan kritikusai Petőfi múzsájáról
szánni való buzgalommal terjesztettek. Még most is
közönségesen csak a naturalistát, a természet fiát látják
nálunk Petőfiben, a művészt azonban nem. Hogy Petőfi
első rangú nyelvművészeink között foglal helyet, ezt
eddig még senki sem tüntette föl. Ezt föltüntetni kitűzött
föladata a méltatásnak, mely dec. hó második felében
jelenik meg. A füzet ára 40 kr. Három példány ára 1 frt.
Török Árpád, Budapest, Lovasut, 64. szám.
Philosophiai írók Tára. Bölcsészeti irodalmunk
fölötte szegény, annak is ami van, nem igen akad közönsége. E tény fölszines magyarázata következtében
közhelylyé lett, hogy a magyarnak nincsen érzéke, mások szerint nincsen tehetsége a philosophiához. S akik
a közhelynek ránk nézve kedvező értelmet akartak adni,
avval álltak elő, hogy e tekintetben is hasonlítunk a
nagy angol nemzethez: mi is csak a valóság iránt érdeklődünk. De a hasonlat sántít, mert az angol nemzetnek nagy és virágzó philosophiai irodalma van, mely
kétszer adott döntő fordulatot az európai szellemnek.
Baconnal megindul az újkor szabad gondolkodása ; Locke
a maga századának nagy mestere. Azóta sem csökkent
az angol szellem philosophiai ereje, mely teljesen átha-

totta e nemzet tudományát és irodalmát. Különben sem
képzelhető, hogy bármely művelt népnek ne volna érzéke vagy tehetsége a philosophiához. Mert hiszen a
bölcsészet a művelt és összhangzó gondolkodásból ered, az
általános műveltségnek egyik legfontosabb alkotó elemffe s
minden nép, mely a tudományok iránt érdeklődik, érdeklődni fog a philosophia iránt is. Ideje tehát, hogy a
nagy philosophusok iskoláit látogassa a magyar elme
is, ami mind ez ideig sikerrel nem történhetett. A korszakalkotó philosophusok műveit minden művelt nép
rég lefordítá a maga nyelvére, csak a magyar nem. E
hiányt fogja pótolni a dr. Alexander Bernát és dr. Bánód József egyetemi magántanárok által megindítandó.
„Philosophiai Irók Tára, 4 mely közölni fogja a nevezetesebb bölcsészeti irók rendszeres és népszerű műveit
az eredetiből való, magyaros és gondos fordításokban.
Ki fog tűnni, hogy csupán alaptalan előítélet tartja e
munkakat homályosaknak, nehezen érthetőknek. A nagy
philosophusok elmeművei nemcsak a gondolatok bősége
és elméssége által válnak ki, hanem rendszerint remek
formaban, világos nyelven, élvezetes módon irvak. Magával a tárgygyal jaró egynémely nehézségek eloszlatására magyarázó jegyzetek, az iró mivoltának föltüntetésére életrajzi és tajékoztató bevezetések fognak szolgálni. A Philosophiai Irók Tára a következő füzetekkel
indul m e g : Descartes fő művei; Hume tanulmánya az
emberi elméről és Schopenhauer néhány válogatott értekezése. Munkában vannak fordítások Platón és Aristoteles, Bacon és Locke, Leibnitz és Kant, Pascal, Diderot stb. fő műveiből, továbbá egyes philosophiai korszakokat feltüntető átnézetes munkák. E vallalatot közre
működésökkel támogatják többek közt: Hunfalvy Pal
(Platón), Greguss Ágost (Pascal), Csiky Gergely (görög
bölcsek műfordításban) és más szakavatott erők. A füzetek 10—12 ívnyi terjedelemben fognak megjelenni, s
mindenik lehetőleg egész munkát fog tartalmazni. A
füzetek az előfizetés kizárásával, olcsó aron és egyenként lesznek megszerezhetők. Evenként körülbelül hat
füzet jog megjelenni. Az első Descartes fő művei (teljes munka), folyó év december elején adatik ki.
Értesítés. T. előfizetőimet tisztelettel értesítem,
miszerint: „Egyházi beszédeim az egyházi esztendőnek
minden ünnepére és vasárnapjára, a közönséges evangéliomi szent igék alapján (2 kötetben 67 beszéd) 4
sajtó alatt vannak s a jövő 1881 -ik év Január hó közepe táján fognak szétküldetni. Munkámnak összes tiszta
jövedelme egy oltár és szószék építésére fordíttatik a
csernyei evang. egyházban. Az előfizetéseket 2 frt 40
krjával, illetve utánvét melletti megrendeléseket kérem
ezentúl is nevemre címezve hozzám küldeni Gsernyére
(postahely Veszprém megyében, Bodajk mellett). Azoknak, kik a 2 frt. 40 krt előlegesen beküldik: a könyvet bérmentve szállítom. Kolbenheyer Albert, csernyei
evang. lelkész.
— Felhívjuk t. olvasóink figyelmét a ,Vallásos iratok
nyelven* című mai lapunkhoz csatolt mellékletre.

magyar
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üdvös mozgalmakról tesz említést. A kolozsvári ref.
főtanoda ugyanis kórházat tervez állítani, mely humánus intézmény javára a gyűjtés már folyamatban van,
s többek közt Nagy Péter püspök e célra 100 frtot
adományozott. A kolozsvári ref. egyházközség kebelében pedig mozgalom indult meg egy nagyobb szabású
iskolai takarékmagtár megalapítása érdekében. Az e célból megindult gyűjtés oda irányul, hogy a befolyó öszszegből ottani népiskoláink fenntartására, tovább fejlesztésére és ujabb intézetek felállítására biztos alap
létesíttessék.
* Sárospatakon, — mint nekünk irják, — a főiskolai magyar irodalmi önképző-társulat, Kisfaludi Károly
halála félszázados évfordulójának emlékére f. hó 21-kén
délután ünnepélyt rendez.
* B. e. Zsedényi Ede ág. h. ev. egyetemes főgondnok, tudvalévőleg 20.000 frtnyi alapítványt tett
azon célból, hogy e tőke 5°/0-os kamataból évi 100
frtnyi segélyben részesüljön tíz, tiszakerületi ev. tanitó.
A jövő évre kiosztandó 100 frtra nézve azon intézkedés
történt, hogy a 7 esperesség mindenikében egy-egy tanitó kapjon 100 frtot, a legnépesebb gömöri esperességben pedig kettő. A tizedik stipendiumot azon espeségek közül kapja meg egy, és pedig minden évben
másik, melyben több mint 35 tanitó van alkalmazva.
Mindenik esperesség évenkint 3 tanítót terjeszt föl a
superintendenshez, ki aztán a 3 közül egyet nevez ki a
stipendiumra.

* Személyi hírek. H'órk József eperjesi theol.
tanár, lapunk derék munkatársa, mint a tiszai ág. h. ev.
egyházkerület levéltárnoka, a gondjaira bízott levéltár
rendezésének nagy munkáját a napokban bevégezte. A
levéltár 143 cím alatt több mint 3500 ügyre vonatkozó
körülbelül 12 ezer darabból áll. A rendezés alatt előkerült
„csepregi colloquium* rövid ismertetését, mihelyt terünk engedi, közzé fogjuk tenni. — Soltész Nagy
Albert, a miskolci ref. egyház tevékeny segédfőgondnoka ebbeli hivataláról lemondott. A f. hó 7-én tartott egyházi tanácsülésben elhatároztatott, hogy SNagy Albert úr küldöttségileg kerestessék meg hivatala
további megtartasára. A „Miskolc* úgy reméli, hogy
a gondnok úr az egyházi tanács szives kérésének engedni fog, s ha nem is annyi ideig, mint a miskolci
egyház idősebb tagjai előtt még most is kedves emlékű
édes atyja, de legalább még néhány évig viselni fogja
azt a hivatalt, mely egy buzgó protestánsra nézve a
legszebb megtiszteltetések közé tartozik. — Margócsy
József e hó 17-én búcsúzott el irsai gyülekezetétől, s
ma, 21-én tartja beköszöntő beszédét losonci egyházában.
— Terhes Barna sárospataki ref. lelkész, továbbá Nemes
Ferenc és Kun Pál sárospataki ref. főiskolai tanárok —
mint minket értesítenek — Sárospatak városa részéről
f. hó 15-én Zemplénmegye bizottságának tagjaivá választattak ; Schönviszner János tátraaljai ev. alesperes
* Értesítés a Nagy László emlék ügyében. A nagypedig Nagy-Szálok részéről választatott meg Szepesmegye kőrösi ref. tanítóképző intézet tanári kara az 1877-ik
bizottsági tagjáúl. — Az udvarhelyi ref. főtanoda va- év julius hó i-ső napján egy adakozásra való felhívást
gyoni ügyeinek megvizsgálására kiküldött bizottság, el- bocsátott ki a végett, hogy néhai Nagy László urnák,
nökévé dr. Dósa Miklós kir. táblai birót nevezte ki mint ezen tanintézet egykori igazgatójának, arcképét
az erdélyi áll. ig. tanács. — A pápai ref. főiskolai olajban lefestesse, kijelentvén egyúttal, hogy a netalán
ifjúsági képző-társulat alelnökévé Soós Lajos jogász, tit- befolyandó fölösleges összeget „Nagy László emlékkárává Felvinci Lajos, pénztárnokává Sebestyén Dávid* alapítvány* cim alatt fogja kezeltetni s annak évenkénti
könyvtárnokává Farlcasdy Béla és Kis József, ellenőrévé kamatja, mint ösztöndíj, egy a nevelés tudományokban
Oroszi Jenő theologusok választattak meg; a jogász legjelesebb harmad éves növendéknek fog kiadatni. —
segély-egylet elnökévé szintén Soós Lajos, alelnökévé A nevezett célra az ezen lapok 1878 évi 1, 13 és 29-ik
Málits József, főjegyzőjévé Galamb Zoltán választatott. — számaiban közlött adományokon kivül a boldogult özMozsonymegye állandó választmánya Janisch Gusztáv vegye és családja 40 frtot, Tar Károly szatmári ref. tanitó 5
zurányi, Putz Mihály és Fbner Gyula rajkai ev. tanitó- frtot, N. N. 1 frtot adományozván, az adakozások főösszege
kat a magyar nyelv sikeres tanítása körül szerzett ér196 frt. 38 kr. s ennek 29 frt. 85 kr. kamatjával 226
demeikért egyenként 16—16 frtnyi jutalomban része- frt. 23 krra és igy oly összegre emelkedett, hogy a
sítette. — A „Család és Iskola* című tanügyi lap szer- tanárikar Nagy László arcképének lefestésére nézve a
kesztésére választmányi fölkérés folytán Hegedűs István szükséges lépéseket megtehette. Igy történt az, hogy
kolozsvári ref. collegiumi tanár továbbra is vállalkozott. Nagy Lászlónak olajba festett életnagyságú mellképe,
— Illetékes helyről tudatják velünk, hogy a mult szá- méltóságos Gönczy Pál ministeri osztálytanácsos ur
munkban közölt egyik apróság nem felel meg egészen a közvetítése folytán Barabás Miklós ur mesteri kezétől
valóságnak; az tehát így módosítandó : „Dr. Szeberényi meglepő hiven találva díszes keretben folyó év julius
superintendens f. hó 3-kán Krupec István, Kovácsik hó 12-ik napján Nagy-Kőrösre megérkezett s a tanévGyula és Dax György hitjelölteket, az elsőt Wengericky kezdetén a tanítóképző intézeti tanárteremben elhelyezAndrás udvarnoki, a másodikat Thebusz János zólyomi, tetett; továbbá az összes kiadások után fennmaradt 100
a harmadikat pedig Petz Gyula m. berényi németajkú frt. a tanári kar alapító levele kíséretében »Nagy László
lelkészek mellé segéd lelkészekül szentelte fel.*
emlék-alapítvány* cim alatt, az adakozásra való felhí* Az Erdélyi Prot. Közlöny legutóbbi száma vásban jelzett célra fordítás végett folyó év november

hó 5-ik napján a nagykőrösi ref. egyháztanács gondviselése alá átadatott, a végszámadás a következő: I.
Bevétel volt: 1. adakozásokból 196 frt. 38 kr. 2. ezek
kamatjaiból 29 írt. 85 k r ; összesen 226 forint 23 kr.
Kiadás: 1. az adakozásra felhivó nyomtatására és szétküldésére 5 frt. 85 kr. 2. az arckép lefestésére kerettel
együtt 115 frt. 3. posta és szállítási dijakra 5 frt. 38 kr.
4. Nagy László emlék-alapitváryra 100 frt. összesen
226 frt. 23 kr. Végül nem mulaszthatja el a tanári kar,
hogy leghálásabb köszönetét ne nyilvánítsa mindazoknak, a kik a kitűzött célt adományukkal s közreműködésükkel megvalósítani kegyeskedtek. Magyar Antal,
ref. t. képzői igazgató.
* Tolnamegyei Kölesd mezőváros ág. h. evang.
lakói, kik eredetökre nézve németek, idő folytán annyira
megmagyarosodtak, hogy a német szó e városkában
már a nagy ritkaságok közé tartozik A megmagyarosodott lakóknak német nevük immár terhükre vált, ugyanynyira, hogy jó ideje a Greifensteinokat, Gröbereket,
Liehtensteinokat, abuzussal magyar néven nevezik a
közéletben. A mezőváros derék lakói, kiknek csak nevük mutatja német eredetüket, nevök magyarosítását
egy e célra összehivott népes gyűlésen elhatároztak,
s hogy a névmagyarosítással járó ötforintos díj megfizetése alól felmentessenek, a képviselőház elé íognak
járulni kérvényökkel. A kassai ev. magyar-német gyülekezet köréből szintén ilyenféle híreket hoz a „Felvidéki
Közi.* A kassai egyházközség ugyanis, hol eddig a
főünnepeken először német s aztan csak úgy mellékesen
tartatott magyar istenitisztelet: legutóbbi közgyűlésén
elhatározta, hogy az istenitisztelet fölváltva egyszer
magyar, másszor német nyelven tartassék, mialtal a
lelkésznek szinte elviselhetlen terhén is könnyített. A
kassai ev. iskolák nyelve szintén magyar, s csak kisegítőnek használtatik a német nyelv. Dicsérőleg említhetjük,
hogy az egyháztagok a közgyűlésen mindig csak magyarul
szólnak, holott nagyobb részök jobban tud németül.
Atalában a magyarosodás a kassai ev. hívek közt oly

(figyelemre

örvendetesen halad előre, hogy ha így megy tovább is,
egy decennium múlva aligha lesz szükség német istenitiszteletre.
Az eltűnt régi vármegyékről Pesty Frigyes nagy
történelmi munkát írt, melyben többek közt fölemlíti
azt a minket érdeklő anekdotát, hogy a sárospataki ref.
collegiumi ifjúságnak volt egy „Páncél-varmegye 4 nevet
viselő egylete, melynek pecsétje egy kóbor diak kezéből Jankovics Miklós híres régiséggyűjtő birtokaba került. Jankovics örvendezve sietett Horváth Istvánhoz, s
így szólt hozzá: „Nézd csak mily becses fölfedezés!
Eddig nem is tudtuk, hogy Páncél nevű varmegye is volt. 4
Jó szerencse, hogy a pataki viszonyokkal ismerős Szemere
Pal csakhamar megadta a fölvilágosítást, hogy önképzőkörről van itt szó, nem pedig politikai kerületről. Tudtunkkal máig virágzik még egy ily ifjúsági egylet „Deákkúti vármegye 4 név alatt a soproni ev. főgymnázium
kebelében, melynek íőispanja, vicispánja, szolgabiraja,
sőt még hajdúi is vannak természetesen mind csak a
nagyreményű múzsafiak sorából.
* Debrecenben évek óta nem tudják, hogy hányat
ütött óra, t. i. a collegium órája. A főiskolai tanári kar
tehát elhatározta, hogy arosszúljáró régióra helyett uj
nagy órát hozat, melynek költségeit egyes vállalkozó »
tanárok által a főiskola dísztermében tartandó népszerű
előadasok jövedelméből fogja fedezni. Ily módon egészíttett ki a Deak-alapítvány alaptőkéje is, melynek kamataiból mar ezen iskolai év végén két ifjú fog felekezeti különbség nélkül segélyeztetni. A collegiumi
óra javára rendezendő felolvasások nov. 26-án kezdődnek, s tartanak az egész téli idényen át.
* Hibaigazítás. Lapunk 46-ik szamában az 1482.
lap utolsó sorában 4-ik gyakorlat helyett 9-ik olvasandó.
Az 1483. lap 5 ik sora így olvasandó : p. o.
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beszédek.

Kaphatók minden hiteles könyvárusnál.
Barakonyi K. Biblia-magyarázatok a szószéken s függelékkel egyh. beszédekkel. 2 köt. 3 frt. 6 0
Gyöngyössy S. Magyar protest. egyh. szónoklatok ünnepi, alkalmi, közönséges
s gyász esetekre. 2 vastag kötet
3
60
Könyves Tóth K. A koporsónál, halotti imák templomi használatra . . . kötve 2 frt. 4 0
Filep M. Köznapi imák 4 hétre
kötve 2 frt. —
Nemes B. Népszerű egyházi beszédek
1 írt. 20
Nikházi L. Huszonkét egyh. beszéd
1 frt. 3 0
Tompa Mih. Egyh. beszédek. 2 kötet
3 frt. 28
Tompa Mih. Halotti beszédek
frt. 6 0
Zombory G. Korszerű egyházi beszédek. 2 kötet
2 frt. 4 0
Bartók I. Népszerű egyh. beszédek. I. .
1 frt. 4 0
Kún Bert. (superint.) Egyházi szónoklattan
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könyvkiadó Miskolcon és Nyíregyházán.
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H e l y b e n házhozhordással s v i d é k r e postai küldéssel 4 hasábos petit sor többszöri beiktatásáért
félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.
kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban.
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Azon t. előfizetőink, kiknek előíizetésök
lejárt, annak megújítására felkéretnek.

Mire van szükségünk?
Az emberi-nem s főleg hazánk rohamos fejlődési processusában, midőn, hogy úgy mondjam,
mindennap egy-egy uj eszmét szül, mely a maga
számára a gyakorlati életben tért követel, a legmegfeszítettebb munkásság képes csak a korral
lépést tartani, mely ha nincs meg, a hullámzó
élet habjai borítják el az embert. Elég csak egy
pillantást vetnünk, akár nemzetünk, akár egyházunk, akár már törekvésénél fogva is folytonos
ellenfelünk, legalább is versenytársunk a r. kath.
egyház legújabb történetére, s a legközelebbi
évtizedek meggyőzhetnek bennünket ezen állítás
igazságáról.
Mert, hogy csak egy szóval jellemezzem azt,
a mi nemzetünk közéletében legközelebb történt,
átalakult annak egész köz- és magán-élete, s mellette a magyar katholikus egyház is uj életre ébredt, mint azt a klérus törekvésében az iskolaügy, főleg a nőnevelés körül, de az egyházi élet
az ő felfogása szerint üdvösnek vallott, uj szervezése, uj berendezése körül is észlelhető, — és
nagyszerű mozgalmak indultak meg a protestáns
egyházban is, akár a reformátusok egység felé
való törekvésére, zsinati munkáira, a nőnevelés s
átalában az iskolaügy, akadémiák, prot. egyetem
körül kifejtett nemes buzgalmára stb., akár az
ág. hitvallásuak egyetemes intézkedéseire, theol.
akadémia, domestica létesítése, missio, egyházi
rendszer, elemi és középiskolák rendezésére stb.
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tekintünk is. Szóval minden, de minden mozog.
Mozogni akar, mert mozognia kell, ha élni akar.
Ezen munkásság épen az élet jele. Es mégis, ha
körültekintünk egyházi életünk terén, nem találjuk az egészséges életnek megfelelő jeleit !
Ellentmondásnak látszik a mit mondtam és
mégis úgy van. Miért ? Mert élet alatt egy szerves organismusnak összhangzó működését értjük.
Az élő és egészséges embernél, nemcsak a fő,
hanem a test minden tagja, még a legkisebb is
működik, végzi hivatása teendőjét.
Nem kell Menenius Agrippa meséjére, a
gyomorral civakodó tagokra utalnom, hogy szavaimat mindenki megértse, hiszen mindenki előtt
ismeretes az, hogy a test csak akkor ép, ha
minden tagja ép s a test csak akkor képes üdvös működésre, ha minden tagja működik, szóval,
hogy csak akkor él az egész test, ha az annak
részeit alkotó minden egyes tag is él.
H a már most a magyar prot. egyházat egy
élő testnek képzeljük, azon szomorú tapasztalatra
fogunk jutni, hogy a test ugyan él, de csak a
fej, a kezek, a szív az, mely rendszeresen működik, a lábak s a test más tagjai nem akarnak
a fentebbiekkel vele menni.
Omne simile claudícat — világosan szólok,
nevén nevezem meg a gyermeket: egyházi elöljáróink, főembereink, superintendenseink és püspökeink, fő és algondnokaink és felügyelőink
megteszik kötelességüket, gondoskodnak az egyház jólétéről, felvirágzásáról, szakadatlan fáradoznak annak üdvén s az egyházi végrehajtó hatalmat képviselő más egyházi hivatalnokaink: az
esperesek stb. rendszeresen végzik munkájukat;
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rajta vannak, hogy az egyház javát célzó intézkedéseknek a kellő engedelmességet biztosítsák,
két marokra dolgoznak, járnak-kelnek — kifáradnak meg újra kezdik, — s egyházunk szíve,
az egyházi lapok megéreznek minden örömet,
megsínlenek minden bút, melegükkel meleget öntenek az egyház testébe. E sziv dobbanását meg"
érzi az egyház teste, s főleg e lapok nagyérdemű szerkesztője, fáradhatlan munkálkodásával,
önfeláldozó működésével, valóban odavitte a
^Protestáns Egyházi és Iskolai Lap<( ügyét, hogy
ezt bátran nevezhetjük: a magyar protestáns egyház lekiism eret ének, mert folyton szemünk előtt
tartja, mi a jó, mi a rossz, mi az üdvös, mi a
káros, mit kell tennünk és mit kell elhagynunk
és mégis, mégis ilyen jelek, az élet ilyen nyilatkozatai mellett is, életünk, a magyar protestáns
egyház élete, nem mondható egészséges életnek.
Miért ? F á j , de ki kell mondanom. Nézzük
csak meg a test többi tagjait. Nézzünk csak be
a falusi s némely városi parochiákba. Tisztelet a
tiszteletre méltó kivételeknek! de bizony meg
kell vallanunk,, ott ezen uj élet érlüktetése nem
látszik, minden a régiben van. Igen sok helyütt
lemorzsoltatik a prédikáció, olyan hókusz pókusz
mód elvégeztetik a többi liturgikus teendő s azután jön a vadászat, halászat, madarászat s tudja
isten mi néven nevezendő ászát, szomszédlátogató
eszem-iszom stb. stb. Otthon a hívek látogatatlan.
A kurátor — gazda feje fő, a tiszteletes — tisztelendő úr zaklatja a fizetésért. Ki kell menni ^paptagjára. <<: A nép nem akarja. Minek neki a pap?
/

Ugy sem látja soha, templomba ő nem jár, hozzá
meg a pap nem jár. Jön a hivatalos levél. Elhever hetekig. Jön a felhívás. Senki sem hallgat
rá. Fizetni kell erre . . . Morgás . . . Gyűjteni
amarra. Felelet: Szegények vagyunk ! Nagy eszmék Ilire jön meg felülről. A felelet reá r Idejöjjenek azok az urak, ezzel a néppel zsinatot, egyetemet, nőnevelést, akadémiát, coordinátiót csinálni!
Majd megtudják mi az! S tovább alszik önámitása kényelmes párnáján.
Uraim, Önök nem ismerik magokat, önök
jobbak s a nép is jobb, sem mint hinnék, öntsenek csak meleget szivébe s mutassák csak meg,
hogy igazi lelki pásztorai s megfogják látni, hogy
még a XlX-ik században is történnnek csudák ;
legyenek csak papok hivatásból és nem csak hi-

vatalból s egyházunk élete úgy felüdül, úgy felujúl, hogy gyönyörűség lesz azt nézni! Viruló
egészségben ezrek és évek fognak gyönyörködni!
Igen Uraim! Önökre, önökre, az önök szivének nemes, lelkes működésére van szükség,
Önökön fordul az egyház sorsa ; mit ér a fő, a
kéz, a szív, ha a többi test elalélt, ha nem megy
vele, pedig ha nem akar a korral lépést tartani,
elborítják a hullámzó élet habjai.
A magyar protestáns egyház egész testének
működésére, ki nem véve a legkissebb tagot sem,
van szükség, hogy a magyar prot. egyház élete
igazán egészséges élet legyen.
A magyar prot. egyház egy nagy hadjáratra van felhíva, nagy és hatalmas az ellenség,
fegyverei kitűnők, pénzben, emberben nem szenved hiányt. A magyar prot. egyház e nagy harcot csak úgy vívhatja meg dicsőséggel és győzelmesen, ha nem csak a vezérek és alvezérek,
nemcsak a tervcsinálók és commandansok, de a
közlegények is mind valamennyi az elsőtől az
utolsóigo megteszi
kötelességét.
o
ö
A csataterek nevei:
1. A hívek lelki szükségeinek mindenoldalú
ellátása.
2. A protestáns egyház érdekében önfeláldozással működő lapok, vállalatok lelkes, buzgó
támogatása.
3. A protestáns tanügy: egyetem, nőnevelés, akadémiák stb. pártolása és végűi és főleg.
4. A hivatalos kötelességeknek
mindenben
pontos és hű teljesítése.
Ez a magyar protestáns egyház ^ Philippi-<(je!
Ennél a ^Philippi^-nél találkozzunk!
Hörk

József.

T Á R C A .
Az „Unbewusst" bölcsészete.
(Folytatás).

'Herbartnak itt közvetlen hatása nincs De igenis
jellemző a korra, melyben Hartmann növekedett s
melynek szelleme őt nyilván befolyásolta, hogy egy föllépésekor alig méltatott rendszer évtizedek múlva divatba jött. E jelenség ismeretes oka az, hogy a speculatio annál inkább vesztette hitelét, mentől nagyobb
hódítást tettek a természettudományok. Tetszett a józanság, mely a bölcselkedést az adotton kezdi, mely,

ha látszatnak nevezi is a tüneményt, de valódi látszatnak, honnan mint füstből a tűzre, következtethetnünk
lehet a létre. Tetszett a visszatérés a formális logikához, mi annyit jelentett, hogy a philosophia nem arrogál magának szokatlan észjárást, sajátságos gondolkozási tehetséget és törvényeket, nem akar több lenni,
mint a fogalmak feldolgozásának tudománya. Tetszett
a szerénység, melylyel a bölcsészet az absolutról lemond, de még a minden áron elérendő egységről is.
Magok azok a reálék vagy qualék is, melyekhez Hetbart metaphysikai okoskodása jut, nem voltak összebékíthetlenek a physikai atom-elméletekkel. Az idealistikus bölcsészet maga szigetelte el magát a tudományoktól. Nem vehette rossz néven, ha a tudomány tisztességét megtagadták tőle.
A tények nagyon ékesszólók s meggyőző erőt
kölcsönöznek azon tudománynak is, mely őket registrálja,
törvényeiket ellesi s azok igazságára épít. Bármily mesés
eredményekhez vezetett a tiszta gondolkozás, ködszerüeknek tűntek azok fel a tapasztalati tudományok positiv eredményeivel összehasonlítva. Mi positivumot várhatott a világ egy oly philosophiától, mely az ,omnis
determinatio negatio" elvével minden állításában tagadást involvált ? A varázsból, mely a panlogismus tükrében multat, jövőt, anyagot, szellemet, világot, istent,
babonát és bölcsességet együtt mutatott, hol minden
megtalálta a maga helyét, hova minden elfért, hol az
ellentétek szükséges mozzanatok, csakhamar felviradott
a világ s nem akart abban többet látni szemfényvesztésnél. Az apriori megismerés felett cserépszavazattal
ugyan, de kimondta kárhoztató ítéletét a közvélemény ;
az aposteriori ismeret lett hivatalossá. Mint szokott történni, az apostaták legtöbbet tettek az absolut bölcsészet rossz hírbehozatalara. Az ellenfeleknek még kíméletesebb nyilatkozatai közé tartozott ez, mely szerint a
philosophia beteg lelki jelenség (Schubert) s nem egyéb
mint a mindenségnek istenítése. Professionatus philosophusok nyilatkoztatták, hogy a bölcsészeinek nem sza
bad többet akarni, mint a megfigyelés által feltaláltat
hypothesisek által értelmezni (Beneke). Bruno Bauer
szerint Hegel nem veszi észre, hogy a szellem ma gőzben és vasban testesül meg, hogy az arany az egyedüli
idealista, mely nélkül nincs ipar. Mások a hegeli bölcsészetet scholastikának, udvari philosophiának, prókátorságnak stb. nevezték.
A Hartmann-féle világnézlet előállására nem volt
befolyás nélkül századunk materialismusa, főleg naturalismusa, mely a természettudományok nevében beszélt
a speculatio ellen, holott maga is belekeveredett a speculatio thémáiba. Az anyag kézzelfoghatólag tudja magát igazolni a tudalom előtt, de az erő hozzáadása nélkül nem több egy üres abstractionál. Ez erő fonalán
soha sem lesz nehéz az anyagelviségből kimenekülni,
mert az erő túlmutat az anyagon, jobban mondva az
anyag csak egyik tüneménye az erőnek. Az anyagvi.
lággal tüzetes foglalkozás, az anyag változatlan törvé-

nyeinek észlelése, a bámulat, mely bennünket elfog, midőn a sötét tömegnek titkaiba pillantunk, éreztetik velünk, mily sok az, ami kivültünk van, tőlünk függetlenül létezik, s létezett, mielőtt tudomást nyertünk volna
róla. S ez a külső világ nem holt halmaza a tehetetlen
anyagnak: mozgás, változás, élet van mindenütt s e
látszólagos zavarban, esetlegességben felséges rendet,
csodás összhangot ismerünk fel, ha vizsgáljuk. A föld
keblének rétegei, a folyam iszapja, a felmeredő sziklák
mind egy nagyszerű életről beszélnek, csak tudjunk
belőlök olvasni. Ez egyetemes élet végetlen gazdagsága
és változatossága mellett mivé törpül az ember az ő
tudásának pislogó mécsével, mely csak arra való, hogy
a nagy sötétséget észrevegye maga körül. Maga az
ember az ő ismereteivel a természet terméke, előállván
tudta és akarata nélkül, a teremtő erők összehatása
folytán élvén és mozogván igen sokáig a földön, mielőtt
csak kérdésbe is tette volna magának, miért és mire
igyekszik. S e saját törvényei szerint jaró roppant gépezetről mondhatja-e az ember, hogy ezt csak ő gondolja, vagy hogy ennek ő ad törvényt, midőn egy
észre nem vett kerék lendülése összezúzhatja őt. S a
gondolkozásból mi lesz, ha az erre szolgáló apparatus :
az agy megsérül vagy széthull ? És így tovább. A természettudományok rettenetesen nivellálnak : amivel az
ember oly nagyra volt, azokból az ő magának vindicalt
kiváltságaiból maholnap alig marad valami, osztozik velünk az utolsó féreg, osztozik a moh is életben, fejlődésben, elmúlásban.
De egy mélyebben gondolkozó ember sem fogja
azért állítani, hogy az ember lelki szükségét kielégítik
a tapasztalati tudományok positiv eredményei. Azokból
a kérdésekből, melyeket a bölcselés maga elé tűzött,
egyre sem felelt még a tudomány s nem is felelhet. E
kérdések nem odazhatók el, sőt mentől többet és világosabban tudunk az adottról, annál inkább ösztönöztetünk kitölteni a hézagokat, megfoghatóvá tenni a csak
tényeiben jelentkező okot, s gondolni magunknak a
háttérben rejlő nagy egészet. A mai speculatio nem
hunyhat szemet a tudomány eredményei előtt. De ha
jogosult iránya ez a megismerésre törekvő emberi szellemnek, nem kevésbé jogosult amaz. Vívmányaiban egyik
sem szégyelheti magát a másik mellett s Hartmann korszerű feladatra vállalkozott, midőn speculativ eredményeket inductiv tudományos módon törekszik bizonyítgatni. Csak a vállalkozásról szólok, nem a sikerről. A
Darwin nevéhez kötött keletkezési elméletnek hovatovább fogynak ellenfelei. Hartmann is felhasználja e theoriát. De vájjon a fejlődés nagy gondolata nem ott
volt-e már a legrégibb bölcsek világnézletében s nincs-e
ott a Kant utáni speculatióban ? Schelling természetbölcselete s utána a Steffensé, Olcené, Baaderé nem egy
költőileg nem kevésbé szép mint találó előállítása-e a
mindenlét nagy fejlődési processusának ? Hegel hatalmas
szelleme nem vetett-e világot az egyetemes élet oly
nagy körére s oly mélységeire, hova előtte a lélek

szeme soha sem pillantott. A gyors és merész átalánosítás igen sokszor túlságba ragadta s a német szellem e
jellemző gyengéjét, az átalánosítási hajlamot, ő még inkább növelte. De ha már nem lehetünk el átalánosítás
nélkül, nem inkább a szellem tényei, a gondolat vagy
akarat átalánosíttassanak-e mint az anyag vagy a gondolkozás nélkül felfogott mechanismus a természetben ?
Igazi kicsinyhitüség kell hozzá azt hinni, hogy az egész
philosophiai cyklus felett napi rendre térhetünk. Ezt
érezték azok, kik az idealismus nagy rendszereinek tovább művelésén, egyoldalúságaiknak kiegyenlítésén a
legújabb időben fáradoztak. Ezek sorában előkelő helyet
foglal el Hartmann, feladatává ugyanazt választotta, amit
Schelling positiv philosophiájában maga elé tűz. „Valamint egyrészről a csupán isteni akarat a dolgok szükségképeniségét s átalánosságát nem fejti meg, úgy lehetetlen másfelől a merő tiszta észből a dolgok esetlegességét és valóságát kimagyarázni. Különben fel kellene venni, liogy az ész hűtelen lesz magához, elpártol
magától.* 8 másutt: „Nem azért van lét, mert van gondolkozás, hanem azért van gondolkozás, mert van lét.*
E lét Hartmannál az „Unbewusst* — a tudattalan, ha
a tudatot emberi értelemben veszszük mint utángondolását annak, ami van, vagy elóregondolását annak ami
lesz : ebben akarás és gondolás együtt, egyszerre vannak.
Az ember szellemének lényegét megismerni végre
is csak magából lehet s barmit csak szellemünk által
lehet tudnunk. Ez a speculativ bölcselés alaptétele. De
ez nem zárja ki, hogy ami tudatunkon kivül van, szellemünkkel rokon, sőt alapjában azzal egy legyen, még
azt sem, hogy hatás és viszonhatás legyen köztük. E
tudaton kívülit teszi Hartmann a bölcselés tárgyává. Az
idealismus, mely a mindenséget egy nagyobb, egy absolut én-nek, a naturalismus, mely a tudó ént is a természeti erő egy modificatiojanak veszi, egyként feljogosítják őt erre. A tudatos és tudattalan közt csak fol.ozati különbség van, mint ezt Leibnitz a princípium indiscernibiliumnak a szellemi életre alkalmazásával tanította. Hartmann elismeri, hogy Leibnitz tanulmányozása
ösztönözte őt először e vizsgálódásokra.
Leibnitz metaphisikája, mert így nevezhetjük monadologiajat, nem tagadhatja psychologiai eredetét. Az
egyetlen előttünk ismert monas a lélek. Ennek képére
és hasonlatosságára gondoltatnak a többi monások. Ktilömbség köztük csak az, hogy a világos és homályos
perceptiók ehhez képest az activitas és passivitas végetlenül különböző arányban vannak. Cselekvőség tehát
usque ad minimum nem hiányzik egyikben sem ; mindegyik képzel, mindegyik előterjesztése az egész universumnak, mindegyik egy mikrokosmos, csakhogy a tudatosság fokozatosan kevessbülő világosságával. Innen a
perceptio és apperceptío különbsége. Hartmann idézi a
„Nouveau essai* szavait, melyek szerint „abból, hogy
a lélek gondolkozásáról nem tud, nem következik, hogy
megszűnt volna gondolkozni.* Ez öntudatlan képzet
Leibnitz szerint az indulatok és szenvedélyek műhelye.

A tudta nélküli Leibnitznál nyer tehát először
ságot ; ő már tud oly képzetről, mely képzel
hogy valamiről tudattal birna, mi a közönséges
szerint épen oly paradox, mint a milyennek
Descartes és Locke előtt.
(Folytatása

fontosanélkül,
felfogás
tetszett

következik.)

Dr. Bihari Péter.

Még egyszer az uj büntetőtörvény és a
vallásügy.
I.
E lapok 40. számában Weber Samu atyánkfia tüzetesen ismerteti az uj büntetőtörvénynek „a vallas és
annak szabad gyakorlata elleni kihágásokat* magába
foglaló fejezeteit. Örül, s vele együtt örülünk mi is az
uj aeranak, mely elvalahára gyógyírt fog hozni, száza
dok óta sajgó sebeinkre, s nagy örömünkben sietve rohanunk az első könyvárushoz, kinek boltjában feltalálni
véljük a minket jogainkba visszahelyező „Magna Chartát;*
s miután annak bennünket védő erődeivel megismerkedtünk : igaz lelkinyugalommal helyezénk el a féltett kincset őt megillető helyére, mondván : most már a Péter
hálója csak nem fog halászni közülünk, mert két havi
fogság s 300 forint birság mégis csak valami, s aki ezt
kiérdemelni akarja, kétszer is meggondolja a dolgot. E
lelkinyugalmunkat még inkább fokozza a fővárosban közelébb megtartott róm. kath. lelkészi értekezlet, mely
az uj büntetőtörvénykönyvvel szemben kijelenti, hogy
ezentúl „a keresztelendő gyermekek az illető hitfelekezeti templomokba küldendők* nemcsak, hanem szent
bosszújában még azt is kimondja, hogy a vegyes házasokat csak „passiva assistentiával* fogják megesketni.
S íme mit látunk.? Az óbudai róm. kath. plébános, a
ki pedig szintén jelen volt a fenntjelzett értekezleten s
gondolom, a törvényt is tudja, meg az 1879. XL. t. c.
53. §-sa sem ismeretlen előtte, — pár héttel ezelőtt, tehát a büntető törvénykönyv hatályba lépte utan Eichinger Henrik róm. kath. és Szalay Luiza reform, szülék
leánygyermekét minden uj büntetőtörvénykönyv dacára
megkereszteli nemcsak, de a hasonló körülmények közt
élő, s nala ezirányban kérdezősködő szülék előtt kijelentig
hogy ezentúlra is csak minden tartózkodás nélkül vigyék
hozzá születendő gyermeküket.
És most e ténynyel szemben mi a teendő? Természetesen a feljelentés. Ez meg is történt. Hogy mi
sikerrel : az a jövő titka lehet, hogy a törvényt taposó
plébános megdorgaltatik; mert hogy a törvényt betű
szerint fejére olvasnák, kétlem, még pedig azért, mert a
ki a törvény, és pedig a büntetőtörvény szentesített
paragraphusait ignorálva ilyet mer elkövetni: annak
kétségkívül hatalmas pártfogójának kell lenni, ki őrködik, hogy mindezért haja szala se görbüljön meg. Hanem hát hogyan leszünk mi, szegény, félénk protestáns
lelkészek, ez üzelmek közepette hallgatóinkkal szemben ?
A szentesített törvény tisztelete nem engedi, hogy

a hasonlót hasonlóval toroljuk m e g ; de nem is volna
tanácsos ; mert míg a katholikus papnak haja szála sem
görbült m- ; eddig egy-egy ily törvénysértésért: minket
szegény piot. papokat aligha meg nem ismertetnének
az uj büntetőtörvény zárkáival. E körülményt a nép
ne n tudja, csak azt latja, hogy a kath. pap minden
vonakodás nélkül megkereszteli a református gyermekeket s midőn saját lelkésze a törvényt tartva szem előtt,
hasonlót tenni nem akar, kész a szemrehányás, hogy
nem akarja gyülekezete tagjainak számát szaporítani.
Erre persze az lehetne a válasz: ismertesse meg a lelkész hallgatóit a törvényekkel s adja nekik szelíden tudtukra : édes atyámfiai, ha én a ti kértetekre ezt vagy
azt teszem, engemet két hóra bezárnak, s még azonfelül 300 forintra büntetnek, ugy-e ezt nem akarjatok ?
Nem. Nohát menjetek el békességgel. El is mennek,
hanem másnap ismét visszajönnek. Tiszteletes uram, a
plébános úr megkeresztelte N. N. ref. vallású asszony
leánygyermekét. Hát hogyan van ez ? Hát a plébános
úrnak más fajta büntető-törvénykönyve van s nem az,
amit tiszteletes uram tegnap nekünk felmulatott ? Hiszen
azt mondta az úr — mert akkor már csak per úr megy,
hogy ezután a pápista pap sem fogja megkeresztelni a
református gyermekeket s íme mégis megkereszteli ; hát
ha az úr nem meri ezt megtenni, hat ne is legyen pap stb.
Es ez így van. Csak a legközelebbi napokban is
szerencsétlen voltam egy ily szomorú párbeszédben
szenvedőleges részt venni. Egyik hallgatóm róm. kath.
nejétől született kis leánykáját elődöm ezelőtt 10 évvel
törvénytelenül megkeresztelte. A kis leány kereszteltetésénél fogva jóhiszemüleg látogatta nálunk a hittani
órákat s én, ki a plébános részéről több s nagyobb
visszaélésnek is jöttem tudomására : engedtem őt hozzánk jönni egész e f. évi sept. i-sejéig. Ekkor azonban
magamhoz hivattam atyját, ki hallgatóm, s előtte felolvastam az 1879. XL. t. c. 53. §-át, kérve őt, hogy
leányát, ki a törvények értelmében róm. katholika, küldje
ezentúl a papista hitoktató előadására; mert én az
imént felolvasott büntetőtörvény értelmében őt tovább
se nem oktathatom, se annak idejében nem konfirmálhatom. A valasz ez lett felhívásomra: ,ne is oktasson
hát az úr engemet se, majd én is elmegyek a katholikus templomba vagy nazarénus leszek.
De még itt nincs vége. Ugyanazon hallgatóm pár
napra beállít hozzám s gúnyosan így köszönt: Hát
tudja-e az úr, [hogy a pápista pap ma megkeresztelt
egy református gyermeket ? Az ám a pap, az nem fél
am az úr büntető törvénykönyvétől. És csakugyan ugy
történt. A fent jelzett gyermek keresztelésérő 1 volt szó.
Már most mit tegyünk ily anomáliával szemben ?
A pápista pap ignorálja a törvényt ; mi ragaszkodunk
hozzá s hallgatóink kinevetnek, vagy mi még rosszabb :
elfordulnak tőlünk. Örüljünk az uj kódexnek, melyben
erős varunkat képzeltük a százados visszaélések ellen,
vagy pedig csüggedten azt mondjuk rá, mit annyi elődére : vox et praeterea nihil ? 1

II.
A vallásügyi miniszter úr 22065. számú rendelete
szigorúan meghagyja, kötelességükké teszi az anyakönyvvezetőknek, hogy »keresztelések alkalmával házassági
bizonyítványt követeljenek a törvényes vagy törvénytelen születés megállapithatása szempontjából az előttök
ismeretlen szüléktől.c< Egyidejűleg utasíttatnak a szülésznők, hogy >az ilynemű bizonyítványt magukkal hozni
s az anyakönyv-vezetőnek bemutatni tartoznak.*
Midőn e miniszteri rendeletnek társadalmi s erkölcsi szempontból nagy horderejét be kell látnunk,
egyszersmind méltó aggodalom tölthet el bennünket
protestáns papokat a kivitel nehézségeire gondolva.
Önként hangsulyozám a protestáns jelzőt, mivel a klérus korábbi s igen helyes gyakorlati eljárásánál fogva
kevesbé vagy épen nincs kitéve a rendelet ellenére
szabálytalanságot követni el, mivel náluk esketések al
kalmával az esketési bizonyítvány is akar kívánja az
illető, akár nem, azonnal kézbesíttetik, úgy hogy ezen
miniszteri rendelkezés ott semmi uj intézkedést nem tesz
szükségessé, mivel ezt tapasztalatból tudom, keresztelési
eseteknél az esketési bizonyítvány eddig is követeltetett.
Hanem hat hogyan állunk mi az uj rendelet s
törvény betűivel szemben? „A miniszteri rendelet elég
világosán szól* — mondják némelyek. — Igaz, az világosan megmondja, hogy az esketési levél felmutatandó.
De hát honnan ? Nálunk száz eset közül alig tiz házaspár veszi ki esketési bizonyítványát. »A miniszteri rendelet értelmében ki kell vétetni, sőt keresztelés alkalmával ugyancsak a miniszteri utasítás szerint mar a
bába zsebében kell annak lenni.* És ha nincs ? — mert
nincs, — nem kell megkeresztelni — ezt nem mondja a
miniszteri rendelet, bár protestáns értelmünk szerint ez
lehető volna s hiszem célra is vezetne ; vagy ha igen,
nem kell anyakönyvezni, míg az eskető levél elő nem
rnutattatik; utolsó esetben az anya nevére kell írni/
Oda értünk, hova a mádi zsidó: fejünkre olvassák
az 1879. XL. t. c. 50 §-at, mert a legtöbb esetben törvényes a gyermek, de a szülők — régi szokásukhoz ragaszkodva — költségkímélés tekintetéből, legtöbb esetben
pedig a szegénység kényszerhelyzeténél fogva nem veszik és nem vehetik ki a némely helyen 2 frt 50 krba
kerülő esketési levelet.
Mi tehát a teendő ! Mert keresztelni is, anyakönyvezni is kell. Én egyetlen expedienst tudok. Hivatalból
megkeresni az eskető lelkészt a bizonylat kiállítása végett. Ugy de ez Viski úr (1. Prot. egyh. 1. 46.) sőt lehet mások szerint is uj gravamen : szolgálni minden néven nevezhető s nem nevezhető hivatalokon kivül most
már meg a lábának is : de engedelmet kérek ugy
Viski úrtól, mint azoktól, kik netán e véleményben
vannak, ez nem bábaügy, mert a bábát a rendellenes
anyakönyvezetésért, ha nem mutathatja fel a házassági
bizonylatot, pedig ilyet nagy ritkán fog felmutathatni,
mert a szülők nem fizetnek érte 2 frt 50 krt., sőt azt is

zokon veszik, ha puszta szavukra nem akarjuk elhinni,
hogy törvényes házasságban élnek — soha sem fogja
keresni, sem sújtani a fenntidézett törvény §-a, hanem az
anyakönyvvezetőt.
Azt hiszem, a felvetett tárgy elég időszerű s fontos arra, hogy megbeszéltessék, s nagy szolgálatot tennének egyházunk őrei s koryphaeusai, ha ez irányban
tájékoztatnák a kevesbé tájékozottakat.
Mészáros Sámuel,
ref. lelkész.

K Ö N Y V I S M E R T E T É S .
Szász Károly papi dolgozatai. Első kötet: Halotti
imák,
írta Szász Károly; második bovitett kiadás; Bpest. Kiadja Kókai Lajos 1881. 282 lap. Ara 2 frt 40 kr.
Ezen lapok 43-dik szamaban fel volt már említve,
hogy Szász Károly papi dolgozatai körülbelől öt kötetben közelebb megjelennek, s hogy azoknak első kötete
a „Halotti imák 4 már sajtó alá is adatott. Ugyanezen
alkalommal közöltetett szerzőnek ezen első kötethez
írt előbeszéde, mely az olvasóknak ezen munka felől
eleve kellő tájékozást nyújtott, tudtul adván, hogy az
voltakép ujabb, vagy 20 imával megbővített kiadása a
16 évvel ezelőtt megjelent, s azóta a közönség kezén
forgó kiadásnak; mely élőbeszédben, egyszersmind
szerző ezen imáknak úgy tartalma, mint hangja iránt
nyilatkozott. „Egyszerűségre s benső igazságra törekedtem, mondja a többek közt — egyházi beszédeimben
mindig. Tudós tartalom, vagy költőies előadás által csillogni az egyházi szószéken soha sem igyekeztem stb. 4
Ezek után elég volna csupán azt jelenteni, hogy ezen
első kötet megjelent ; elég arra, hogy a közönség hathatósan ösztönözze pártfogásával a szerzőt és kiadót
mind az öt kötetnek mielőbbi kiadására.
Átlapozgatván azonban ezen megjelent kötetet
nem állhatom meg, hogy egy pár szóval legalább ne
jelezzem, miszerint ezen munkában hazai egyházi irodalmunk egy minden tekintetben becses s a gyakorlati
téren felettébb előnyösen használható könyvvel gyarapodott.
Halotti imát irni, azt hiszem, egyik legkönnyebb
feladata a homiletának. Egyszerű, keresetlen szavakban,
nagyobb szabású constructiok, periodusok kerülésével
tolmácsolni a gyászeset által előidézett fájdalmat, az
által mintegy a könyük buzgását elősegítni, hogy azok
nagyobb mérvben kibuzogván, a kedélyek alkalmasabbakká tétessenek a vigasz szavainak befogadására; azután
a vérző sebekre, a mennyire lehető, a vigasztalás tapaszát rakni, figyelmeztetvén hallgatóinkat Isten bölcsességének s útainak általunk kinyomozhatlan voltára, az
Ur akaratán való megnyugvásra ; s felelevenítvén, erősítvén bennök a feltámadás iránti hitet, a viszontlátás reményét, s talan rámutatva az ez alkalommal önkényt
kínálkozó tanulságra: s készen van a halotti ima. Csak

egy kissé is gyakorlott egyházi szónoknak ez nem nehéz
munka,
De kisértse meg valaki ezt a szükkörű thémát
130-szor variálni, mint a miként azt ezen könyvben találja, s meg fog győződni, hogy az egyike a legnehezebb munkáknak, vagyis, hogy az oly munka, melynek
kellő sikerrel való teljesíthetése csak keveseknek adatott.
Szükséges ehhez az inventionak kiváló gazdagsága,
szükséges oly lelkészi kedély, mely mintegy természetvagy ösztönszerűleg felfogja, átérzi a gyászeset által
sújtottak kedélyállapotát ; vagy talán szükséges oly
lelkészi kedély, mely valóban az atyaság és fiúság
viszonyát érzi közte és hívei között, és így együtt
érez azokkal, ha örvendeznek, együtt ha sírnak ;
s szükséges végül oly lelkipásztori ügyesség és bölcsesség, mely meg tud minden alkalmat, a természet életének minden egyes mozzanatát, egyházi évünknek
minden jelentékenyebb pontját ragadni arra, hogy beszédének, vagyis imájának mindig ujabb és ujabb szint
kölcsönözzön, hogy azt érdekesebbé, megragadóbba
tegye. És ezen ritka tulajdonságok felől az e kötetben
foglalt imáknak majd mindenike bizonyságot tesz. 130
halotti imát olvasunk itt, és ezeknek legnagyobb része
olyan, hogy mindegyiknél, midőn olvassuk, azt vélnők,
hogy ezt talán valamely különösen kedves, s vele szorosabb összeköttetésben álló családnál mondotta el a
szerző ; nem a hivatalos kötelességből fungáló lelkész
szól ez imákban, hanem a családfő, ki egész gyülekezetét családa tagjaiként, testvéreiként, gyermekeiként tekinti ; együtt érez, együtt sír a gyászoló felekkel. Azaz
mégis nem sír. Átérzi, tolmácsolja, néha megrázó vonásokban rajzolja a fájdalmat, de a megrendítőbb csapásoknál is óvakodik a fájdalom érzéseinek erősebb fokozásától, a könyük árjának nagyobb mérvű felfakasztásától; sőt minden imájánál a kiváló figyelmet arra
fordítja, hogy a felzaklatott érzelmeket az Isten akaratán való megnyugváshoz vezesse, hogy bármily nagy
is a csapás, uralomra juttassa hallgatói lelkében azon
vallásos meggyőződést, hogy Isten bölcs és jó, és minden az ő bölcsességéből és a mi javunkra történik, ezért
ha bármennyire sajog is a kebel, csendesüljön az le ezen
vallásos hit hatása alatt.
Mindegyik imának ez a vezérgondolata, és mégis
ez imák sehol nem lesznek egyhangúak. Folyvást ujabb
meg ujabb kereteket talál szerző, melyekbe a halotti
imák főgondolatait beléfoglalja. Tavasz, ősz, aratás, karácson, Nagypéntek, Húsvét és több ilyesféle időpont s
ünnepnap, vagy a megholtnak életkora, sajátságos helyzete, jellemvonása stb. mind olyak szerzőnél, melyek
alapján ő imáinak különös érdekességet, ujabb és
ujabb zamatot tud adni. S kezdő lelkészek erre való
tekintetből is nagy haszonnal olvasgathatják ezen munkát ; kézzel fogható példákból tanulhatni itt meg, hogy
a lelkésznek miként kell az előforduló eseményeket,
helyzeteket, egy és más mozzanatot megragadni és
felhasználni arra, hogy hallgatóinak érdekeltségét beszéde

iránt felébreszsze, hogy bar folyvást ugyanazon örök
vallás-erkölcsi igazságokat hirdeti - • beszédben vagy
imában — azért mégis ne legyen egyhangúvá, megunottá.
Nyelvéről ez imáknak felesleges volna szólnom,
hiszen a szerző nemzeti nyelvünknek egyik nagy mestere ; de meg a meleg kebel s az igaz érzés még a
nálánál messze lentebb állóknál is megtalálja legtöbbször a szót, melyben nyilatkozzék. Csak azt jegyzem
meg, hogy „költőies előadás által csillogni* nem akar
ugyan szerző, mint előszavában is mondja, de másrészt
önként értetik, hogy az égi szikrát, még ha akarná, sem
állna módjában teljesen elrejteni, előcsillog az minden
lépten nyomon, kedves, enyhítő fényt vetve a koporsók körül hangzó zord igazságokra.
Azon t. olvasók kedvéért, kiknek az első kiadás
még nem forgott kezükön, ide igtatunk egy kis töredéket
egy oly imából, mely oly csecsemő fölött mondatott el,
kinek anyja néhány nap előtt halt meg
„Oh Atyánk! bár mily fájdalmasak legyenek
is olykor a te végzéseid : bölcsek és gyermekeid javára
célzók azok. Avagy élhet-e a virág, ha az ágat, mely
hajtotta, letörte a vihar ? Tápláló nedvesség, éltető
meleg nélkül el kell vesznie a gyenge hajtásnak
Átlátjuk azért óh édes Atyánk,
hogy nem csapást csapásra halmozó haragod, hanem
csupán szereteted szólította el a kis gyermeket az
életből. Hideg lett neki a világ, melyben anyai kebel
melegét nem találta már, hol kisded karjai hiába nyíltak, elepedt ajkai hiába keresték az anyai emlők meleg
forrásának éltető csöpjeit. A koporsó nem lesz neki oly
rideg, minővé bölcsője változott — s a sir enyhébben
fogja őt pihentetni, mint az üres szoba, melyből az
édes anyával a legszentebb szeretet, és ápoló gond
melege is kiköltözött. . . . De Atyánk, tekintsd meg a
férj sajgó keservét, melyhez az apa fajdalmát is adtad,
hogy ő mint a kettős veszteség súlya alatt reménytől
és vigasztól megfosztva nyög. Oh csepegtess enyhítő
balzsamot égő sebébe ! Te Sz. Lelked által beszállhatsz
a földi örömöktől üresen maradt szívekbe, s a vallás
világosító fáklyájával felderítheted a keserűség setét éjszakáját. . . S ha majd — megujuló tavaszszal — az
anya és gyermek sírjára zöld pázsit virághímzett szőnyegét borítja kezed, óh boríts enyhület és vigasztalás
lágy palástját a férj és apa szomorú szivére is, hogy
nyugodjék meg végzéseden, s örömmel várja a viszontlátás örök tavaszát.
Farkas József.

B E L F O L D .
A papok életbiztosításáról.
Már rég feltűnt előttem a különbség, melylyel
a társadalom azokról gondoskodik, kik őt különböző
módokon szolgálják. A katonáról, ki életét a haza védel-

mének szenteli, arra vérét áldozá; a hivatalnokról, ki hosszú
éveken át híven teljesité kötelességét: aggkoraban egyaránt gondoskodik az állam, őt nyugdíjban, özvegyét és
árváit bizonyos ellátásban részesiti.
Sőt ujabb időben a törvényhozás a nagy és üdvös feladatot teljesítő néptanítókra is kiterjeszté gondoskodását ; de azon méltán nagy tiszteletben álló férfiakról, azon, éltöket a vallásosság és erkölcsiség terjesztése
nemes feladatának szentelt lelki pásztorokról nincs kellően gondoskodva, kik előtt nincs elzárva a házas
élet, és haláluk esetére hátra hagyott özvegyeik és árváik a legtöbb esetben elhagyatva allnak a bizonytalan jövő kétes esélyeinek kitéve.
Számos eseteket láttam, hogy a különböző hitfelekezetü családos lelkészek szerény anyagi viszonyaik közt nem képesek önmaguk gondoskodni csaladjuk jólétének biztosításáról, és így többnyire, midőn bevégezték
üdvös életpályájukat, hátrahagyott
özvegyeik és árváik bizonytalan sorsnak és nehéz nélkülözések sanyaruságainak néznek elébe. Ezért szólaltam
fel nemrég érdekökben. Jól tudom, hogy nem uj dolgot
mondottam, mert az egyes egyházmegyék a buzgó
hitfelek segélyezése által már évtizedek óta igyekeznek
egy vagy más módon, gyámpénztarak, vagy más elnevezés alatt, alapokat teremteni, melyekből elhunyt lelkészeik elhagyott sorsra jutott csaladtagjainak fölsegélyezésére némi támogatás nyujtathassék.
De mert érezzük mindnyeíjan, hogy e téren még
vajmi kevés történt, s hogy üdvös eredménynyel még
számos módokat alkalmazhatunk: ugy hiszem, hogy
tán még sem teszek egészen fölösleges dolgot, ha röviden bár és egész altalánosságban elmondok egyetmast
arról, hogy mi módon lehetne nézetem szerint sorsukról
legjobban gondoskodni. Annyival inkább merem ezt
tenni, mert örömmel tapasztaltam, hogy már az én egyszerű felszólalásom is némi visszhangra talált, s teszem
ezt azon reményben, hogy talán mások, én nalam hivatottabbak felkaroljak s gyakorlati iranyban a cselekvés
terére viszik ez ügyet.
En ugyan leginkább a saját felekezetem, a protestáns papok viszonyait ismerem, azonban felszólalásom
nemcsak ezek, de mindazon papok érdekében történik,
kiknek a hazasság meg van engedve, s kiknek anyagi
helyzete az övékhez hasonló.
Nagy és fontos közérdekű feladatot teljesítenek
ugyan papjaink, mely valódi államérdek, mert csak
azon nemzet lehet boldog és nagy, hol a vallásos érzés
általános ; de azért ne várjanak segélyt az anélkül is
annyira túlterhelt államtól.
A vallásfelekezetnek meg kell őrizni önállóságát,
s igy az csak saját magára támaszkodhatik ; de mert e
felekezetek aránylag nagy áldozatok árán önmaguk
tartják fenn saját egyházi intézményeiket: az emiitett
fontos cél érdekében nem tehetnek annyit, a mennyit
tenni kellene. Nézetem szerint tehát a biztos sikert
csak ugy lehet elérni, ha az érdekeltek minden körül-

mények felhasználásával rendszeres
együttműködésre
fognák magukat elszánni. Régi igazság az: segits magadon, Isten is megsegít.
Az emberiség története bizonyítja, hogy az öntudatos állhatatos együttműködés, az egyesülés hatalma
mily nagy dolgokat képes teremteni. Továbbá, hogy az
anyagi jobblét emelésére a legalkalmasabb és legbiztosabb eszköz, a munka által folyton teremtett érték, a
takarékosság által felhalmazott összegyűjtött tőke, mely
okszerűen gyümölcsöztetve és hasznosítva idővel nagy
célok elérésére hatalmat nyer.
Kérdem, nem lehetne-e ezen három tényező : az
egyesülés, a fokozott munkásság és a gyűjtött tőke
hatalmával, gyakorlati nagy eredményeket elérni arra
nézve, hogy — ha nem is egyszerre, legalább idővel
egyházi férfiaink özvegyeiről és árváiról gondoskodva
legyen ? En azt mondom, hogy igen s ezért habár a
hírlapi cikk igen szűk keret ; szabad legyen még is
némely eszmét fölemlítenem, melyet én gyakorlatinak és
kivihetőnek vélek.
Csalados papnak gondoskodását mely irányban kell
leginkább kiterjesztenie ?
A mindennapi megélhetésre, kellő takarékosság
mellett, a lelkészi jövedelem rendesen elegendő s családjáról mindaddig, mig maga a pap él, gondoskodva
van ; mert legyen bár elaggott korban, még ha szolgálatra mar alig képes is, hivei és egyházi hatósága
meghagyják jövedelmében, mellé adnak egy káplánt,
ki kevés dijjért teljesiti az egyházi teendőket.
Halála után azonban szegény özvegye csak az
ugy nevezett kegyelemévi kedvezményben részesül egy
évig. Szomorú év ez rea nézve, melyben a szenvedett
csapás fájdalmán kivül még azon nehéz gond is keseríti
életét, hogy minden óraval közelebb jön az idő, midőn az egyháztól elhagyatva, segély nélkül egyedül fog
aliani a bizonytalan jövővel szemben, s ha, mint a legtöbb esetben, nincs némi kis vagyona, a mások könyörületességére, vagy az Ínségre lesz utalva Az lenne,
tehát kívánatos, hogy minden egyházi férfiú bizonyos tőkeösszeget biztosíthatna halála esetére családja számára, a
mit általanos értelemben életbiztosításnak szoktak nevezni.
Nézetem szerint tehát oda kell törekedni, hogy
ezen célt a legbiztosabb és legkedvezőbb módon mentül
előbb elérje. Munka és takarékosság által mindenki
képes bizonyos tőkét szerezni ; ehhez azonban mindenekelőtt idő kell; de miután senki nem biztos élte
tartamáról: a cél, hogy azok családjairól gondoskodva
legyen, kik előbb halnak meg, mintsem hosszú évek
során tőkét gyűjthettek volna, csakis azáltal lenne elérhető, ha valamely társulat bizonyos mérsékelt díjért
kotelezéttséget vallalna a hátrahagyott csaladnak, —
bármikor haljon is meg a családfő, — az illő megélhetést biztosító összeget kifizetni.
De az életbiztosításnak még egy nagy előnye vari:
buzdítja az illetőket a rendes évenkinti megtakarításra ;
mert e nélkül vajmi könnyen megtörténik, sőt ez a

leggyakoribb eset, hogy ha föl is teszik magukban
évenkint bizonyos összeget félretéve kamatok kamataival
növelni, azt mégis az első alkalommal mutatkozó szükséglet fedezésére, de gyakran fölösleges kiadásra is elköltik. Ezért tartanám én célszerűnek, ha lelkészeink
körében mentül általanosabbá válnék az életbiztosítás.
Ezzel szemben föllehetne hozni azt, hogy — hisz
ily módon szükségtelen az egyesült testületi föllépés,
mert ha akarja, bármelyik pap így is biztosíthatja életét.
Igen ám, de nem kell felednünk, hogy az egyessel szemben a biztosító társulatok szorosan az aránylag magas
díjtételekhez ragaszkodnak. Ha az egyes pap elszigetelten keres életbiztosítást: több előnyt nem nyújthatván
a tarsaságnak, kedvezményekre nem számolhat. Itt volna
tehát helye az egyesült föllépésnek ; mert megvagyok
arról győződve, hogy ha kivihető volna, hogy a bár
külömböző felekezetekhez tartozó egyházi férfiak életbiztosítás céljából testületté egyesülve, köteleznék magukat kisebb vagy nagyobb összegig életbiztosítási viszonyban lépni valamely biztos és jóhitelnek örvendő
társulattal : ezen tarsulat ily egylet iranyaban bizton
sokkal kedvezőbb föltételeket fogna szabni, annyival
inkább, miután a statistikai adatok kétségbe vonhatatlanul kimutatják, hogy a lelkészek s altalaban egyházi
férfiak sokkal magasabb átlagos életkort érnek el bármely más foglalkozású néposztálynál.
De más nevezetes előnyt is képes lenne az a célra
egyesültekkel szerződni hajlandó társulat, az egyletnek
maganak altalánosságban és különösen az egyes biztosító feleknek nyújtani, és tán kivihető lenne, hogy ezen
egylettel szemben a díjtétel megszabásánál a vallalkozó
társulat lemondana azon nyeremény jutalékáról, melyet
minden más biztosításnál számitasba venni szoktak, a
nyerészkedési célból alakult tarsulatok; nagy előnyt
nyújt tehát e tekintetben is az egyesülés.
Szegényebb sorsú papjaink ezen javaslatra méltán
tehetik azon ellenvetést, hogy jövedelmük oly csekély
és annyira szükséges a mindennapi megélhetéshez, hogy
abból a biztosítási dijat megtakarítani vajmi nehéz, vagy
tán éppen lehetlen.
Ily esetben más mód nem alkalmazható, minthogy
igyekezzék állásához illő ujabb munkával és helyesen
alkalmazott takerékossaggal annyit megkeresni vagy félretenni, a mennyi az évdij egybegyűjtésére igényeltetik. A legszegényebb háztartásban is a családtagok
mindenkor képesek lesznek módot találni allásukkal
megegyező ujabb munkára, mely egy hosszú év leforgása alatt a biztosítási dij fedezéséhez igényelt néhány
forintot eredményezze, fog talalni egy vagy más, kezdetben tán megkímélhető kiadást, mely egy év alatt
ezen összeget teljesen biztosítsa.
így például felemlíthetem egy oly nemét a munkának, mely az egyházi hivatásnak épen nem derogál,
kevés munka és faradsággal jár, nagy ügyességet sem,
csak rendszeretet kiván, s melyből az illető biztosan szerezhet annyit, hogy pár ezer forintig életét biztosíthassa.

Köztudomásu dolog, hogy a biztosító társaságok
ügynökeiknek minden szerzett biztosításért a tényleges
bevétel után bizonyos százalék províziót szoktak adni. Miért
ne igyekezzenek a lelkészek biztosítási díjtételeiket ily
provízió keresményekből fedezni.
Hogy ez eszmét gyakorlati példával illustráljam,
felhozom a következőket : A biztosítási dij egy 30 éves
egyénre halála esetében kifizetendő minden ezer forint
tőke után a különböző társulatoknál 2 2 7, forint között váltakozik. De ha az egyletbe a tagok nagy számmal lépnének be, kik egy velők szerződési viszonyba lépett társulatnál tömeges biztosítást vállalnának — ugy remélhető, hogy a díjtételt 22 frtra s talán még olcsóbbra
is le lehetne szállítani. Föltéve már most, hogy valaki
2000 frt. tőkét kíván biztosítani, ugy az évenként befizetendő dij 44 frtot tenne ; annyit kellene tehát minden
évben ügynöki működés által megkeresnie; ha pedig
a nyerendő provisió egyességileg 15 száztóliban lenne
megállapítva, ugy a fenti cél elérésére elég volna évi
300 frt biztosítási dijjat szereznie. De ha már most
mint ügynök nem 300, de 600 frt. biztosítási dijat szerezne, mi könnyen megtörténhetik, mely összeg után
15®/0 mellett 90 frt. dij járna, az esetben halála esetére
már 4000 forint tőke lenne biztosítva családja számára.
Mily nagy és üdvös eredmény lenne ez; csekély
fáradság árán elérve, az árvák és özvegyek sorsa teljesen
biztosítva lenne ; s mind ehhez nem igényeltetik más,
mint, hogy minden egyházférfiu csak némi tevékenységet
e téren kifejtve, arra határozza, sőt kötelezze magát,
hogy az általa szerzendő dijakból javára eső minden
jutalékot halála esetére való tőkebiztositásra fogja fordítani. A munkásság és takarékosság ily módon combinálva
az önmagát termékenyítő évről-évre szaporuló tőke hatalmával : valójában bámulatos eredményeket volna képes
létesíteni. Pedig e mellett nem kell szem elől téveszteni, hogy a lelkész, midőn hitfeleit biztosításra ösztönzi, ily módon váratlan csapásoktól megvédve őket,
egyúttal hivatásának megfelelő üdvös munkát végez.
Tehát mint kimutatni véltem, az egyesülés által
kedvezőbb föltételek eszközölhetők s az általa nyert uj
munka és uj kereset következtében minden lelkész oly
jelentékeny összegeket fordíthatna nagyobb fáradság nélkül is a jelzett célra, hogy ezen évről-évre tőkésített s
folyton kamatok kamataival szaporuló keresmény a
hátrahagyott családnak jólétét biztosítva, minden irányban csak iidvös hatást gyakorolna.
De mint mondám, ezen nagy eredményt csakis
az egyesülés, a szövetkezés utján nyert uj kereset és
megtakarított, bár egyenkint csekély, de összességben
hatalmas tőke erejével lehetne elérni.
Igaz, hogy a kölcsönösség elvére fektetett önbiztositás
tán még nagyobb eredményekre vezethetne ; nagy kérdés
azonban, vájjon képes volna-e az egylet ily vállalat
sikerét célszerűen és következtesen minden körülmények
közt biztositani ? Holott egy jól rendezett és nagy tőkével biró biztosító társaság minden eshetőségek elle-

nében teljes garantiát nyújt. De másrészt az ügynöki
működésért az egyesület tagjainak nyújtott díjazás,
illetőleg jutalék, bármely társulattal lépjenek is egyességre, oly előnyt ad ezen módozatnak, miszerint meg
vagyok arról győződve, hogy ez által hasonló kedvező
eredmény, még pedig biztosabban lenne elérhető.
Ezen eszmét a kiszabott szűk keretben csak röviden emiithetem meg. En azt gyakolatinak tartom, csak
akadjanak hivatott és ügybuzgó férfiak, kik a kezdeményezést kezökbe vegyék. Az izolált ember vajmi kevésre képes; ezért tartanám én fontosnak, hogy az egyesülés eszméjét alapul fogadva, az emiitett eszme oly
módon valósíttassék meg, hogy minden az egyletbe lépő
tag élvezhesse annak összes előre kieszközölt és biztosított előnyeit. Csak is a kezdeményezés járhat nehézséggel.
Az iránt, hogy az érdekeltek mikép jöjjenek öszsze tanácskozás végett, nekem az a nézetem, hogy azon
felekezetű egyházak, melyeknek papjai az intézet létrehozásában részt veendők lesznek, képviselőtestületökből
teljhatalmú megbízottat küldjenek ki a szervezet megállapítása iránt. E meghatalmazottak bizottsággá alakulva
egy jó hitelű biztosító társasággal szerződésre lépnének,
s felhívnák az érdekelteket a részvételre és szövetkezésre.
Ezekben röviden jeleztem nézeteimet e fontos
ügyről; a gondolat, mely ebben vezérelt, azon őszinte
óhajtás volt, hogy mód nyujtassék önmagukon segíteni
azon férfiaknak, kiknek sorsa iránt mindaz, ki viszonyaikat ismeri, a legnagyobb részvéttel kell, hogy
viseltessék.
Bár mentül előbb teljesülne azon mindnyájunk
által táplált óhaj, hogy nemzetünk ezen tiszteletreméltó
s közbecsülésben álló osztályán anyagilag is segítve
legyen, vagy legalább mód nyujtassék arra, hogy hivatásukkal megegyező munka és a takarékosság által mindenki
a maga sorsához képest
gondoskodhassék családja
anyagi jobblétéről.
Engem ez ügy oly mélyen érdekel, hogy a magam
csekély szolgálatát ez ügynek ha kívántatik, a legszívesebben felajánlom.
Gróf Lónyai

Béla.

Az egyházi magtárak.

— Ajánlva Ftirjész István lelkész urnák. —

Fürjész István ur, e lapok 43-ik számában az egyházi magtárak felállítását melegen ajánlja — mint olyant
— mely feloszlásnak indult egyházainknak megváltója,
a komor jövőt szebb színben feltüntető s egykor virágzó
egyházaink megmentő angyala leend I Mi, a kik mar a
lelkészi pályán több évet tölténk el a hivatását szakszerűen folytatott iíju cikkírónál, nem veszi rosz néven,
ha a magtárra vonatkozó soraira azt mondjuk: a korszellem által elitélt s meghaladott állásponton áll. Egy
oly intézmény, mely nyerészkedésre dolgozik, a gyűlölt
nagy uzsorát ápolja, a hívek közt a beláthatlan zűrzavarnak előidézője s a béke tavolitója, s az egyház iránti
fagyasztó közönynek veti meg alapját, mihelyt több

évi terméketlenség következtében a reá kiszabott adósság befizetését kérik : nem érdemes arra, hogy a protestantísmus védszárnyai alatt nevekedjék, helyesebben,
kínlódjék.
Szándékosan használom a drasticus kifejezést, mert
nem birom megérteni, hogy egyházi hatóságaink mint
nézhetik el azon pusztító rombolást, melyet az intézmény
a fejlődésnek, sőt virágzásnak bizonyos magaslatán álló
egyházainkon ütött; midőn létalapjában rázza össze, a
kenyeretlen évek miatt fizetni nem tudó családokat. Kevés számú gyülekezetnél, de a nagyobbaknál sem kellene megengedni, hogy oly magtára legyen, melyből
lelkész és tanitó fizetését vegye, mert a csapásos évek
következtében a szegényebb mindig hátralékos leend :
lelkész és tanitó fizetése pedig a jobb helyekre kihelyezett tőkéket emésztik fel. Egyszer ez is elfogy, per áldozatává lesz a szegény, a sok telekföld „puszta és ékesség nélküli leend, mint volt kezdetben.® Mi lesz ebből
a haszon ? erkölcsi pusztulás, azon világpolgári elv befogadása: „jeriink oda, a hol jobban van dolgunk* a
gyülekezet elzüllése s fogyása.
Addig, míg a magtár, az egyház évi háztartásának
fedezéseül szolgák s egyházi épületeinek renoválását s
ha a szükség úgy hozza magával, épitési költségeinél jövedelmi forrásul segédkezik: hőkeblü pártolói
vagyunk, mert utoljára még is kell valami alapnak lenni,
hogy egyházi életünk a kor által követelt gyarapodását
s fejlődését vegye ; de azontúl menve, veszedelmes kinövéseit fájdalmasan észlelve, átkos intézménynek valljuk és ismerjük
Ha mi lelkészek csak azért pártoljuk és ajánljuk
a magtárt, hogy fizetésünket rendesebben kapjuk, a most
szokásban levő fizetési módnál végetlenül csalódunk.
Most legalább szegény- és gazdagra egy formán van
kivetve ős időktől fogva a párbér; míg a magtárba
mainapság csak a gyülekezetek tehetetlenebbjei tartoznak, a magtárból nyert búzából kenyeret aligha eszünk
— mert ennél nyomorultabb fizetési alap, a hol csak f a
szegények vállán van a teher : nem létezik. És ha egyszer a magtár, melyből fizetését vette, a szolgálatot felmondta, nem lesz elég lelki ereje egyhamar, hogy a
régi fizetési kulcsot visszaállítsa, mert a tehetősbek mindig hivatkoznak r á : „még ennél is van magtári tartozás, szedjék be, addig ő nem fizet®. így azután az elsanyart, az állami terhek alatt különben is roskadozó nép
a pereskedésnek van kitéve — mitől óvjon Isten !
S egyházaink felvirágzását — azon az alapon, hogy
t. i. a magtárból fizettessék lelkész és tanitó — nem is
várhatjuk, mert csak gyülekezeteink egy részét érdekelvén a fizetés, hiányzani fog egyházi életünkből a békés
öszhang ; míg a tehetősebbeknél az egyház iránti közöny
tolul elő és azon jelszó: fizessen a ki adós — másrészről
megtágul azon kedves kapocs is, melynek szükségkép
megkell lennie az egyház és hívek között, ha azt akarjuk, hogy a' fejlődés útjában semmiféle gát ne legyen !
Míg a tehetősebbek tehát megszabadúlnak a párbér fize-

tésétől, az egyház kebelében előforduló kisebb-nagyobb
prestatiokat könnyen végzik s végezhetik: addig a szegényebb rész a nagymérvű zaklatásoknak leend kitéve,
ha csak az elöljáróság a nagylelkűt nem adja, a mostoha
viszonyokat figyelembe nem veszi, fizetési halasztási időt
nem ad vagy töröl.
A tekintetben is csalódunk, ha azt hinnők : hogy
fizetéseinket biztosabban és jobb minőségben kapnánk
magtárak felállítása által; mert a koldusnép, időverte
gazos búzáját, akkor is oly erőszakosan hajtanák be,
mint jelenleg is, a hívekre kivetett párbért. Itt legalább
fizet a jobbmódu, lát lelkész és tanitó a fizetési határnapon annyit amennyit; de ha egykor ezen magtári tartozásaikat kifizették, képtelen az elöljáróság arra, hogy
az elsanyart néptől behajtsa tartozásaikat. E szomorú
helyzetben aztán keveset ér a sóhajtozás, a régi, minden
bizonynyal jobb állapot előidézésére. Továbbá a párbér
kivetésénél, az egyenlő teher elve, igazságosabb alakban
nyilvánul s érvényesül, mert mindenkire ki van vetve;
míg a magtárnál mindig a szegény lesz lelkész- és tanitó fizető.
Mi gömöri ref. egyázunkból sok keserű példát hozhatnánk fel, álláspontunk igazolására. A példákat elhallgatjuk, csak egyszerűen ajánljuk a végetlen, fontolóész ova.
tosságát — és csak az olyan magtárt, mely csak az egyház jövedelméül, ne egyszersmind a lelkész és tanitó
fizetésének alapjául is szolgáljon. Mert különben a keserű megbánás el nem marad ; az egyház életében soha
eléggé fájlalt, meg nem siratható helyzetet teremt az az elöljáróság : ki a magtár felállításánál megfontolás, a jövőre
való kitekintés, a gyülekezet népességének szánbavétele
is a majdan előforduló s a mostoha évekkel gyakrabban
felmerülő hallatlan perpatvarnak tekintetbe vétele nélkül
alapit magtárat. Ajánljuk sorainkat figyelembe venni !*)
Szárazvölgyi.

R É G I S É G E K .
A böhönyei ref. egyház története.
Most gyűjtik hivatott iróink az adatokat azon nagy
műhöz, mely a prot. egyház történetének megírásához
alapul fog szolgálni. Ki e nagy műhöz csak porszemmel
is járul, kötelességét teljesíti az egyházzal szemben.
Ez indok vezeti e sorok íróját is, midőn a fentírt
egyház történetét — e lap terjedelméhez mérve, — rövid kivonatban ismerteti.
Lampénál még nincs ugyan említés Böhönyéről;
de az utóbbi viszonyok engedik feltételezni, hogy a reformátio első századában, talán már Böhonyén is lehe*) Cikkíró — úgy látszik — a kérdésnek csak árnyolda'át
tartotta szem előtt s nem veszi tekintetbe, hogy a magtárak létrejöttének fő inditóoka épen a volt, hogy a szegény ember szorultságában az
uzsorások körmei közé ne kerüljön. Más részről cikkíró tapasztalatai
is figyelemre méltók. A dolog megérdemli, hogy több oldalról megvitassuk. Szóljanak hozzá.
Szeik.

tett (?) ekklésia. Hogy azonban volt-é, és mikor volt, 1 is lett, hogy mind a templom építéstől, mind a mestevagy mikor keletkezett egyház Böhönyén ? ezt sötét rek a gyermekek tanításán kivül minden egyéb functióhomály fedi. A pesti Commissió actáit előzőleg semmi tól eltiltattak. Komáromi Dánielnek 1753-ban succedált
Gsengeri Sámuel, ennek 1757-ben ismét Komáromi Dáhiteles s elfogadható adatunk nincs. Egyházmegyénk
levéltárából merített adataink közül, szószerint ide ikta- niel, ennek 1769-ben Oroszi Mihály, ennek 1772-ben
Bodnár János, ennek 1774-ben Béczi György, ennek 1780tom a böhönyei ekklesiara vonatkozó történelmi részt,
ban Liber János, ennek 1784-ben Csicskár János. Ennek
ugy miként következik :
„Itt a régi időben is volt a Reformáta Vallásnak idejében publicaltatván már a Tolerantia, prédikátorért
exercitiuma, mely megtetszik mind a pesti Commissio instáltak; de mivel a Normativum szerint 500 lelkek
actáiból, hol a 3 5 ik tanú Böhönyéről is azt vallja, amit nem találtattak közöttük, kérésök akkor nem aplacidalKutasról, Gigéről és másokról, mind az 1746-ban Stefaics tatott. Ismét instáltak 1786-ban, de akkor is ezt a váMárton v. szolgabíró és Sághi György eskiitt által Som- laszt kapták: »hogy Böhönyének csekély lelki szama
sits Antal ordinarius Vice Ispány parancsolatjából Bö- miatt, és a Kisfaludi anyaszentegyháztól épen nem
hönyén peragáit Inquisitióból, melyben az első fatens messze volta miatt, onnan különös vallása gyakorlása
Török György 90 esztendős, az ő pápista hiti szerint meg nem engedtetik; mindazonáltal kegyelmesen megvallja, hogy ő török hitben lévén, abban az időben is, engedi O Felsége, hogy az anyaszentegyház megnaugy annak utánna keresztyénségében is, a Böhönyei gyobbítassék és egy filialis szentegyház építtessék, a
helység Kálvinista prédikátorokat és mestereket tartott, hová az anyaszentegyház papjai határozás nélkül járjon,
— valamint most, úgy a régi időben is templomjok és hogy ennek nem itt létébe a Helység mestere (mindlévén, amelyben isteni szolgálatot tettek A több faten- azonáltal a Papi kötelességek nem bantasával) könyörgést
sek, kik között 8 Felső Segesdi pápisták voltak, egy- tartson ? . . . Csicskár János után következett Csengeri
formán letett hitök után vallottak, hogy a pesti Com- Pál 1787-ben, ennek azon esztendőben hazájaba lett
missionak előtte és utánna is egyideig Szaldnki Pdl visszamenetele után Kis András, aki 1790-ben — mivolt böhönyei prédikátor ; a Commissió előtt emlékeznek nekutánna a földes uraság, Tekintetes Festetics Lajos
még két prédikátorról, Bajháziról és Büki
Miklósról, úr még 1787-ben építtetett ígérete szerint egy szépen
kik mindketten számos esztendőket töltöttek Böhönyén, kifestett templomot, — engedelem adatván a Böhönyei— a török idejében valami Csicskár János prédikátor- eknek a prédikátor tartásra, ott azon esztendőben a
jokról. A Commissio utan pedig kalvinista mestereket prédikatorságra felszenteltetett. Ennek succedált 1802ez ideig tartottak, akiknek valamint régen, ugy mostan ben Veres István, ennek pedig 1806-ban a mostani
is templomjok lévén Böhönyén, abban isteni szolgalatot Berhidai Keresztes Ferenc. *
tettek, — mind pedig egy 1746-ban összedűlt fatemplomból
Eddig a szóról szóra idézett okmány.
is, mely is a mostani parochialis funduson lévén építve,
Hogy a jelzett időkben, történt e valami nevezea legnagyobb gondviselés mellett is, magába összeros- tesebb s talán feljegyzésre is méltó mozzanat az egyház
kadt, — de amint podvává lett igen vastag fái mutat- életében ? ma már lehetetlen kikutatni. Az egyház
ták, sok számos esztendőknek viszontagságait kiállhat- könyvei, — jegyző- és anyakönyvek, — a mult századták. Kik voltak ez ekklésiában azon négyen kivül, kik ról semmiféle feljegyzést nem tartalmaznak. Az anyaaz Inquisitióban megneveztetnek, a régiség homályával könyv Kis András idejéből 1790-ben kezdődik; s hogy
el lévén fedve, kinyomozni nem lehet, valamint szintén a Tolerantiát megelőzött lelkészek, illetőleg a lelkészek
azon mestereket sem, akik ott Szalánki Pál prédikátor híjával működő „mesterek* idejében is, kellett lenni
után a nevezett inquisitio idejéig szolgálatot tettek. Ak- akár anyakönyv — akár számadó vagy más jegyzőkor pedig Sólyom nevü volt a mesterjek, kinek idejében könyveknek, az kétséget is alig szenved; de azok az
a nevezett templom a régiség miatt megemésztetvén és
1769 évet megelőzőleg nyom nélkül elvesztek. Az 1790magába összedűlvén, az Inquisitio után 4 hónappal, istál- től működő lelkészek. — mivel talán azon időben törlóban vitte véghez az isteni tiszteletet. Ennek 1748-ban ténelmi jegyzéseket tenni szokás sem volt, vagy pedig
succedált Komáromi Dániel, és az akkori földes uraság- valami nevezetesebb dolog nem is történt, — egész
tól, Tekintetes Festetics Kristóf úrtól egy oratoriumhoz
1820-ig úgy szólva jegyzéseket nem is tettek. Némely
megkívántató minden fabéli matériát ingyen nyervén,
— az egyház birtokaban megmaradt s ma már a „leazon esztendőbea a régi helyén uj oratorium építtetett. véltárba* áthelyezett irományok mondanak el egyetDe minthogy a felsőségnek engedelme nélkül lett az mást az egyházat érdeklő, vagy kiválólag az egyházra
épités, - - a tapsonyi pápista Esperes azt elfoglalta, vonatkozott dolgokról, — melyek egyrészt a Tolerantia
a ki midőn cerimonialis pompával annak elfoglalására idejéből magára az egyházra, a gyülekezeti .tagok buzbement volna, — a buzgó asszonyok a fa épületet reá galmára és azon viszonyra vetnek világot, mely e gyüvágták, s maga a plébános is alig-alig szabadulhatott lekezet mint egyház, és a földes ur — a még akkor
meg. Melyért a Böhönyeiek vármegyére citáltatván, a grófi korona nélkül dominált Festeticsekre vonatkozik.
tekintetes uraságnak hatalmas közbenvetésére más köA Tolerantia előtti dolgokról, a mit tudunk is, —
vetkezése ugyan cselekedetöknek nem lett, de az még ; a „levéltárunkban* őrzött okmányok lehetnek egyedül
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elfogadható adataink. Ezen okmányok vetnek némi világot nemcsak az egyházat, de a községet is igen lényegesen érintett eseményekre, — nevezetesen a Festetics
Antal által tervbe vett s nagyrészben ki is vitt újításokra, melyekről alább körülményesebben szólunk.
1761-iki évről van egy okmányunk, melyben Festetics Kristóftól, haranglábaknak való fákért esedeztek
a reformált hiten lévők, — és a kért fákat meg is
nyerik. 1786-ban egy Budán kelt. kir. parancs a földes űr közvetítésére megengedte, hogy a böhönyei
358 lelket számláló gyülekezet — kinek Festetics Lajos már megígérte, hogy templom számára fundust ád,
s azon a templomot ő maga fel is épiti, — nyilvános
istentiszteleteket tarthasson. A földesúri kegy által maga
iránt bizalmat támasztott Festetics Lajost 1787-ben tanácskérés végett keresik meg, hogy mit tanácsolna a
Nemes-Kisfaludhoz csatlakozni nem akaró böhönyei egyháznak ? 1788-ban pedig már az iránt is folyamodnak
ugyancsak ő hozzá, hogy vetné közbe magát arra
nézve, hogy praeoráns helyett rendes prédikátort hozhassanak.
1820-ban az egész községet rendezni akarván Festetics Antal, és pedig olyformán, hogy majdan Böhönye
nemcsak népes, de egyszersmind csinos, szabály szerint épült várossá is fejlődjék : az egész községnek a
mai helyen fekvő templom körül mutatta és mérette ki
a helyet, hol az „w/4 Böhönye fel is épült. A
,régi*
Böhönye a maitól északnyugotra elterülő domboldalban
feküdt, azon hely körül, hol mai nap is áll a Festetics
Lajos altal építtetett és később családlakháznak átalakított templom. Mindezekről rövid feljegyzésekben emlékezik az azon időbeli — minden bizonynyal igen buzgó
és tevékeny lelkész, Makiari Pap József. O beszéli el,
hogy 1822-ben Festetics Antal minő ígéreteket s ajánlatokat tett az újonnan épitendő templom és lelkészlak
felépíttetésére nézve. Midőn a Festetics Lajos által épített templomot 40.000 tégláért átváltotta volna, — a
lelkészlakhoz szinte 40.000 nyers téglát, annak kiégetésére 75 öl kemény hasábfát, s a lelkészilakhoz tető
és a gazdasági épületekhez elegendő fát, — melyért a
ref. jobbágyok fuvart szolgáltak, bort szállítván Szigetvárra.
1823-ban a lelkészilak alapköve Martius i-ső napján letétetett, s a következett 1824 év April 7-ére teljesen készen lett. Ugyanez évben lett készen a pajta
is, mely ideiglenesen templommá alakíttatott át. Ebben
prédikált elsőben Makiári Pap József, 1824 April 11-én.
Az ideiglenesnek nevezett pajta-templom azonban egész
18 . . esztendeig szolgált. Az uj templom helyét maga
Festetics Antal mutatta ki a régi temető helyén. Állítják, hogy a templommal szemben akarta volna a maga
kastélyát is építtetni s a közben elterülő szántóföldeket
diszes parkká alakítani. Ezen terv azonban a Dég-i
építkezések folytán elesett. A böhönyei kastélykertnek
szánt földterület pedig vásártér és gazdasági kertté lett.
1825-ik esztendőről Makiári Papp József a refor-

mátusoktól elvenni szándékolt kisebb harangról is megemlékezik. Festetics Lajos az általa épített templomhoz
tornyot nem ragasztatott. A harangok számára a lelkész
udvarán haranglábak állottak. Midőn Festetics Antal, a
Festetics Lajos-féle templomot átvette, a harangokat a
ref. lelkész elhozatta, és az uj templomnál alkalmazta.
Kétszeri István, az akkori tapsonyi plébános azonban
közösnek állítván a harangot a katholikusokkal, azt occupálni akarta. Bebizonyíttatván, hogy a reformátusoké a
harang, Festetics Antal a reformátusoknak ítélte vissza
ezen kijelentéssel : „tartok én a katholikusoknak harangot, élhetnek azzal, a kis harang pedig fog lenni a
böhönyei reformátusoké. 4
Mielőtt a lelkészek névsorát jegyezném fel, az
1801-ik évi számadókönyvben olvasható eme bejegyzést
ujjítom meg : „aböhönyei Ref. Ekklésiánakezen mostanába
készült temploma (a Festetics Lajos által építtetett templom) — mely is a mult század 40 ik esztendejétől
(1740) fogva harmadik (a jelenlegi tehát negyedik) a
méltóságos uraság subsidiumain és a község munkáján
kivül készpénzbe került 292 frt. 43 kr. 4 A mai nap is
meglévő ezüst kehely pedig — mely 1808-ik évben
közadakozásból vétetett, — 170 v. forintba.
Az egyházban történt ujabb mozzanatokról is
megemlékezvén, meg kell jegyeznem az iskolaügyet
illetőleg , hogy Böhönyén
rendes lelkészi állomás
szerveztetvén 1806-ban, — azóta a lelkészek vezették
az iskolát; 1855-től azonban már segédtanítók, — 1878
Márciustól kezdve pedig rendes tanitó. Az első rendes
tanító lett Vecsei József.
A lelkészek szolgálati sorrendje következő: 1.,
Gsicskdr János (a török uralom idejében) 2.,
Bajházi,
3., Büki Miklós, (mindkettő a Commissio előtt.) 4.,
Szalánki Pál (a Comm. után.) 5., Kis András (1790—
1802.) 6., Veres István (1802 —1806.) 7., Berhidai Fe
renc (1806— 18lO.) 8., Karsai Józzef (1810—1813.) 9.,
Simon Mihály (1813 — 1814.) IO., Polányi Gyenes József
(1814—1819.) II., Simon Pál (1819.) 12., Makiári
Pap
József (1820—1828.) 13., Forma Dávid (1828—1832.)
ki a hagyomány szerint, a Böhönyén letelepült prot
vallású csehek között, temetések alkalmával cseh nyelven is szónokolt. I4., Simon Péter (I832—1835.) 15.,
Füsi János ( 1 8 3 5 - 1 8 3 6 . ) (Csűri József 1836-ban segédlelkész.) 16., Becsák István (1837—1855.) 17., Halka
István (1855—1868.) 18,, Falusi János (1868—1877.)
(Maár Károly, Simon Károly, Sütő Lajos, 1877—1878
helyettes lelkészek.) és 19., Barakonyi Kristóf (1879-től.)
Közli :

Barakonyi

Kristóf.

K Ü L F Ö L D I E G Y H Á Z ÉS I S K O L A .
A Gusztáv-Adolf-egylet 34-dik nagygyűlése.
(Folytatás.)

Következtek azután a hivatalos üdvözlő beszédek.
Doll praelatus a bádeni egyházi főhatóság; báró dr.
Goltz, a berlini egyházi főtanács; dr. Gasz tanár a heidelbergi egyetem nevében üdvözölték az egyletet s megköszönték jótékonyságát.
Az ajándék szentedények bejelentése. A nagy hercegné keresztelési, a karlsruhei, a bretteni, a freiburgi,
a mosbachi, az ebersbachi, a dietzi, a heidelbergi, a
durlachi, a sinsheimi, auenheimi, pforzheimi, a nürnbergi nőegyletek, a karlsruhei felsőbb leánytanoda, a
heidelbergi egyetemi G. A. egylet, Scheibler düsseldorfi kisasszony, Winter Camill karlsruhei kereskedő
legtöbbnyire urvacsorai edényeket adtak egyéb oltári
felszerelések mellett.
Az oltár, mely Bádenben és Württembergben valóságos református urasztala, csillogott e sok és szép
ajándokok fényétől. Az elnök ezeket megköszönve ily
képen áldást is kötött köszönetéhez : ^Legyen áldott a
szív, a ház, az iskola, a gyülekezet, melyek az úrtól
vett aranyat és ezüstöt, Istennek, mindenek felett oltára szolgálataba bocsátották.*
Fellépett most már az egylet titkára Dr. Criegern
Lipcséből s előadta az egylet 1878/79-ki működéséről
szóló becses müvét, évi tudósítását. Vázlatosan én is teszek belőle közlést.
A G. A. e. 47 év óta áll fenn. Jelzett évben bevett és kiosztott 750,000 márkát 38 fillért; 97,548
markával többet, mint az előző évben. Fennallasa óta
osztott az egylet 15,587,974 m. segélyt. Ehhez nem számitvák azon alapítványok, melyeknek csak kamatai
fordíttatnak segélyezésre. A G. A. e. i l / 3 -szer annyi
segélyt osztott, mint a katholikus Bonifacius-egylet,
mely sokkal gazdagabb forrásokból meríthetne.
A G. A. egylettel rokon egyletek bevételei következők voltak: Az elzasszi evangelizáló társasagé
25,137 írank, a magyar gyámintézeté 12,200 frt, az
orosz segélypénztáré 42,721 rubel, a société Genevoise-é
45,377 frank, a többi svájci segély egyleteké körülbelül
120,000 frank. Mennyit tesz a külföld javára Anglia 1
„Sajnos — mondja a tudósító •— hogy ezen áldozatkész
ország nem vesz részt munkánkban,* megnyerését az
egylet egyik feladatának tartja. Észak-Amerika is sokat áldoz, kivált Spanyolország részére.
A bevétel becsét neveli azon tény, hogy az adakozók nagyrészt maguk is szegények, és hogy a mai
kor a gyűjtések és mindenféle jótékony egyletek kora,
mely igénybe veszi az adakozókat
Alapítványt, illetőleg hagyományt kapott a lipcsei
központ hatot 38,424 márka értékben. Az egyes főegyletek hagyománykép bevettek 85 tételben 108,000

márkát. A legnagyobb hagyomány folyt be a bécsi fő
egyletnél Trebitzky gyáros kath. vallású özvegye részéről 30,000 frt értékben. Legyen áldott e kath. keresztyén társunk emléke. Vajha sok protestáns venne ily
halálon túli jótékonyságról példát 1
Előszámlálja ezután az élők kiváló jótékonyságát,
kezdve a német császáron és vején a bádeni nagyhercegen és végezve a magyar özvegynek adományán,
kinek ajándékul adott 150 éves imakönyve 34 frt vételárt hozott be.
Látszik, hogy az egylet ügye a nép ügyévé válik,
a mennyiben már a konfirmánsok és iskolás gyermekek
is megszokják a G. A. egyletre való adakozást. Szükség is van erre ; mert Jelenések 3,2 szerint : „Vigyázz
és erősítsd azokat, kík haló félben vágynák.* Az egy
leti tagok az evangyélmi nép V4-dét teszik.
Ujjon alakult 17 egylet, nőegylet 13. Van 85 fő,
1005 fiók és 390 női G. A. e.
Felhozatnak a bécsi és góthai főegyletek alapszabályainak módosításai. Felsoroltatnak példának okáért egyleti ünnepélyek s bizonyíttatik, hogy ezek népszerűsítették az egyletet.
Felhozatik az egyleti követek megjelenése a nagygyűléseken s hogy az erdélyi G. A. egylet e célra
alapítványt gyűjt, csak hogy követeket küldhessen a
G. A. egyleti gyűlésekre.
Nyomtatásban megjelent 13 G. A. egyleti ünnepi
prédikáció és sok más füzet és könyv, melyek közt
Linberger kézsmárki lelkész könyve „Geschichte des
Evangeliums in Ungarn stb.* különösen kiemeltetik.
Kiemeli az 1879-ben létesült osztrák ev. történelmi társulatot is. Az egyleti nyomtatványokra való költséget
nem tartja improductiveknek; a nyomtatványok megismertetik az ügyet a néppel és nevelik a bevételeket.
Az egylet maga is szükségesnek tartja, hogy Lipcsében
az egyleti irodalmat egy raktárban összpontosítsa, hogy
mindenki könnyen juthasson ilynemű művekhez.
Az élők e munkássága után, felújítja emlékét azoknak, kik az Isten országa érdekében folytatott munkától örökre el lettek szólítva. Ezeknek száma 41-re rúg,
és kiemeljük közülök a 92-dik évében elhalt Köriig érdemült lelkészt, mint a G. A. egylet egyik alapitóját
1843-ban; Dr. Kapf stuttgarti híres lelkészt és költőt,
Blummhardt lelkészt, ki maga alapított fürdőt Bollban
Würtembergben keresztyén házirenddel és a G. A. e.
ünnepélyek kedvelt szónoka volt; Schöninger József
törvényszéki ülnököt Nürnbergből, kinek ritka jeles
szervező tehetségét emeli ki a titkár. Első munkája
volt Neumarkt pfalzi egyház rendezése, utolsója az elzasszi Fröschweiler templomának belső ékesitése, mihez
Nürnberg legjelesebb művészeit, a némel fejedelmeket
és városokat nyerte meg.
Tudnivaló, hogy a G. A. egyletnek annyi a hivatalos teendője, hogy arra Lipcsében egy külön központi
hivatal van szervezve. E hivatalnál beérkezett 1879-ben
4334 irat, belőle pedig elindíttatott 2219 irat. Dr. Zen-

ker meghatalmazott ügyvivő, Jubiscli könyvelő és a adatokat azon gyermekekről, kik a diaspora egyházaiban
többi hivatalnokok fáradhatlansága győzi meg csak e járnak oskolába; mert a tudósításban felhozott Managy munkát. A munka könnyítése végett látogatáso- gyar,- Horvát- és Tótországról szóló adat csak 326
kat is tétet egyes kiküldöttei altal az egylet, hogy szegyermeket tüntet fel, a mi kétséges adat. Spanyolormélyesen győződjenek meg a diaspora állapotáról.
szágban 6 ezer gyermek látogatja a prot. iskolákat,
A főegyletek s a rokon egyletek számra 65 kö- holott a protestánsok száma ott csak 1200-at tesz; mi
zül több segélyezést tett 38, kevesebbet tett 27 egylet. annak jele, hogy iskoláikat a katholikusok nagyon kedA német egyházaknak több segélyt nyújtott a magyar velik.
gyámintézet is. Igen szépen ír a würtembergi főegylet
A folyamodások szerint szükség van 106 tempaz ő kisebb bevétele felől ! Osmerve az általános üzletlomra, 47 oskolára, 41 paplakra és 2 millió 753651
pangást, nem akarunk panaszkodni, hanem azt tartjuk :
márka adósság lefizetésére, mely adósság a segélyezet„panasz helyett, imádkozzál többet; zúgolódás helyett,
teket terhelik. Uj folyamodó pedig van 50 gyülekezet.
hálálkodjál többet; aggódas helyett, higy többet.®
E szükséglet elemi csapásokból is ered s itt felhozza
Ehez hozzátesz a titkár egy adatot a brit biblia-társaság
a titkár Bél-Zerindet is.
1878-iki deficitjéről. E tarsaság az orosz-török harctéMegemlékezik a titkár azon veszélyekről is, meren sok bibliát ingyen osztogatott szét és ennek követlyeknek
a diaspora lelkipásztorai hivatalos utazásaikon
keztében 300,000 márka hiányt mutatott ki s mindegyakran
vannak kitéve. Megrendíti a jóravaló ember
mellett egész higgadtsággal mondá az évi tudósítás:
„Ilyen adósságok csakhamar lesznek törlesztve, csak keblét, mikor olvassa „az egy magyar lelkész 1878.
tudjak meg a társaság gazdagabb barátai, hogy ezek március 8-kán hóeséskor tett életveszélyes útját Lucsivna
léteznek és mily módon jutottak létre.® Hasonló kilá- filiaba és vissza,* valamint egy würtembergi lelkész köztása van a G. A. egyletnek is ott, hol kevesebb volt leményét hasonló útról, melyet hálából a 120 Zsoltár
1 versével, mint mottóval jelelt m e g : „Az én nyomorúa bevétel.
ságomban
az Úrhoz kiálték és meghallgata engemet.*
Az évi bevételek nagyságát feltüntetendő, kiemelem a
Szól azután a diaspora ellátását illetőleg a sze3 legnagyobbat és a 3 legkisebbet : Lipcse 59602,
mélyzet
hiányáról, a más felekezetű papok által végzett
Stuttgart 59594, Düsseldorf 55433 — Arolsen 363,
Frankenhauser 330, Hoya, Diepholz 189 márkát ved:ek functiók vészes voltáról, a hosszas hivatali üresedésekbe. Erdélyi testvéreink főegylete Medgyesen bevett ről (e helyen épen nem helyesli, hogy a szepesme6035 márkát. A női G. A. egyletek évi bevétele, ide gyei Tótfalu a papi fizetés emelése tekintetéből 2 évig
nem értve a terményeket, felső és fehérruhát 104,633 pap nélkül maradjon). A rajna westfaliai pastoralis segélyegylet javasolja felkéretni az egyházi hatóságokat,
markát teszen ki.
hogy
a hitjelöltek köteleztessenek 1V2 évi segédkezést
Az egyetemi tanulók G. A. egyletei virágzásnak
tenni
a
diasporában.
indultak. Egyetemi tanarok tartottak ez egyletekben felolvasásokat : Wittenbergben szövetségre léptek a német
Előhozza azután az évi tudósítás a diaspora iskolafőiskolák G. A. egyletei ; nem theologus ifjak is felvé- ügyét. Belgiomban, Ausztriában sok iskola lesz közsétettek az egyletek vezérbizottságaikba. Közbe legyen givé, hol voltaképen csakis a jezsuita befolyás az ural
mondva, hogy Magyaroszágban a selmeci ifjúság tény- kodó. Erről pedig számos példát és panaszt hoz fel.
kedik a gyámintézet körül; de hol marad a. pozsonyi A csehországi Krabschitz oskolája olvasó-könyvében pl.
akadémikusok gyámintézete ? elhalt-e, avagy „csak alu- foglaltatnak kérelmek a legszentebb szűzhez, borromaei
szik* ? Feleljen erre a „ Gondolat* cimű tanulói folyóirat. Károly életrajza stb.
A segélyezendők közül állítólag kilép 23 diasVégre vázolja az évi tudósítás a protestáns és a
pora egyház ; állítólag, mondom, mert ugy vélem, hogy katholikus egyház közti viszonyt országról országra és
a magyarországi Abauj-Szántó, Adolfsdorf-Verőce,
Csák- ebből, valamint a fentebb vázolt viszonyokból azon
vár, abauji Csécs, Istvánfalva, (Hajdusica) leginkább csak következtetést vonja, hogy a G. A. e.-nek még nagy
folyamodásaik megújításának elmulasztása miatt vétet- munkát kell végeznie és Isten országában teendő szoltek fel a kilépők sorába. Az illetők tehát — ám „vi- gálata egyhamar nem fog véget érni. Csatolva van ez
deant!*
évi tudósításhoz 5 igen becses táblás kimutatás az összes
De ha csakugyan 23 egyház ki is válik a 938 segélyezési munkásságról, köztök az osztrák jubilaeumi
folyamodó közül, még azzal a G. A. e. munkája nem alapról, mely eddig 21970 márkát teszen.
könnyebbedik.
(Folytatása következik.)
Felavattatott
23 templom, köztük Rómában a
Láng Adolf.
XV-ik istentiszteleti helyiség. Oskola pedig felavattatott
16, paplak 7.
Az egylet jótékonysága kiterjed 500,000 hitrokonra,
köztük Magyarország és társországai 93,709 lélekkel
vannak képviselve. Kívánna az egylet Magyarországból

I

R O D A L O M .

Előfizetési felhivás „Gyakorlati Bibliamagyarázatok* cimü 188i-ben évnegyedenként megjelenő folyó
iratra. Mind e mai napig nincs a magyar prot. egyházirodalomban oly kézikönyvünk, melyet a szerény
jövedelmeikből drága szakkönyvekre áldozni legjobb
akaratuk mellett sem biró lelkipásztorok, s az ezen téren még kellő gyakorlattal csakis kivételesen rendelkezhető segédlelkészek, a szokásos és nagyfontossággal
biró templomi bibliamagyarázatoknal, sok időt és törődést kivánó mélyebb tanulmányozás nélkül, kellő sikerrel használhatnának. A „Prot. Pap* cimü szakközlöny ez évi 9-dik számában p. o. így szól a többek
között Zsigmond Sándor lelkesz űr: „mindez ideig nagyon kevés munkást találunk e téren*, holott pedig nagy
fontossággal bír népünkre az, „hogy a bibliát értelmezve
is ismerje, abból egész könyveket, részeket öszszefiiggő
egymásutánban magyaráztatni halljon.* A fődolog tehát
ez: összefüggő egymásutánban magyaráztatni halljon 1
Egy ily kézikönyvet keres épen az ilynemű segédkönyvnek szükségét érző lelkészi kar, tudva, hogy a
helyes elvek szerint keresztülvitt és alkalmazott gyakorlati bibliamagyarázat az, a melynek népünkre legbiztosabb jó hatása van. Kizárólag gyakorlati bibliamagyarázatra volna tehát szükségünk, vagyis a melyben a
biblia, illetőleg egyelőre ennek szabadon választott
egyes könyvei versről-versre összefüggő sorrendben és
oly alkalmazásokkal kapcsolatban magyaráztatnának,
melyek a jelenkor sok tekintetben kedvezőtlen viszonyai között élő hívek szellemi érütéseit megfigyelve, igyekeznének kielégíteni az ur beszéde hallgatásának éhségét és szomjúságát. Ezt kívánja eszközölni e szerény vállalat, még pedig azon indokból, hogy
anyagot gyüjtsünk a teljes bibliát majd valamikor feldolgozó nagy vállalathoz, s e részletek közzététele által, a legközelebbi szükségen is segitve legyen. Egyegy keveset tehát lépésről lépésre, és az Úr áldása
alatt a kevés majd megsokasodik, s kötetekké válnak a
vékony füzetek. Különben, ha a t. munkatársak tevékenysége, a vallalat tömeges pártoltatása és a közóhaj
lehetővé tennék, hogy többet adjak, könnyű dolog leend, az évi folyam íveit, egészen a kívánt mértékig megszaporítani. A munkatarsak neveit, egyelőre elhallgatni
kívánom, már csak azért is, hogy egyenlően hivatott
munkatársnak érezze magát minden lelkész, a ki csak
e téren cselekedni akar. Kedvesen fogadom, ha a biblia
bármely könyvének kidolgozására vállalkoznak munkatársaim. Elfogadok egyes kikerekített részleteket is,
azon igéret mellett, hogy az illető munkálatát folytatni
fogja, s minden egyes templomi órára szánt magyarázatát egészen az „Ámen*-ig kidolgozza. A 12, kedvező
pártoltatás esetében pedig, a kiadási költséget haladó
bevételi többlet aránya szerint több ivre terjedő folyóirat előfizetési dija : egész évre 2 frt, félévre i frt,
negyedévre 6o kr., a teljes évi folyam megrendelésének

feltétele alatt. Az első füzet, az első évnegyedben még
azon esetben is okvetlenül meg fog jelenni, ha az előfizetők, a kiadási költséget fedezni nem biró gyér számban jelentkeznének, a mit különben, őszintének tartván
az ilynemű vallalat létesítése iránt minden irányból hangzó
óhajt, hinni egyáltalában nem tudok. Gyűjtőknek egyszerre beküldött 20 előfizetés után tiszteletpéldánynyal
szolgálok. Gyoma, (postahely Békésmegyében.) Garzó
Gyula, a „Gyakorlati Bibliaimagyarázatok* szerkesztője
és kiadótulajdonosa.
Táborszky és Parsch zeneműkereskedésben megjelent : 4-ik magyar ábránd legkedveltebb dalok felett.
I., Ne menj el. 2., Hármat rikkantott már a rigó. 3.,
Tizenkettő, tizenhárom, tizennégy. 4., Bölcsész csárdás,
zongorára szerzé Ábrányi Kornél. Ara I frt 50 kr.

K Ü L Ö N F É L É K .
* Személyi hírek. Értesülésünk szerint, szentesi
ref. lelkészszé 700 szavazattal GerŐc Lajos ur választatott meg. — Lapunknak írjak, hogy a pécs váradi ref. egyházban f. hó 14-kén volt a lelkészválasztás, mely alkalommal Bús Lajos felső baranyai lelkész
úr választatott meg ; a 60 szavazatból 46 reá, 14 pedig
Gyenizse Antal h. lelkész úrra esvén. — Boros György
kolozsvári unit. theologiai tanár beiktatási ünnepélye e
hó 25-én ment végbe a főiskola nagy termében. — A
mezőtúri ref. egyház főgondnokává Szabó György kir.
járásbirót választotta meg. — Fürjész István szürtei ref.
lelkész Ungmegye, Kalchbrenner Károly főesperes szepesolaszi ev. lelkész Szepesmegye, Bicó Pál pátkai ref.
lelkész Fehérmegye, Neuhauer János a felsőlövői ev.
tanintézetek igazgatója Vasmegye bizottsági tagjává
választatott meg. — Az alpestesi ref. egyház lelkészi
hivatalába e hó 14-én ünnepélyesen igtatta be Gál Samu
vajdahunyadi lelkész BenkŐ Sámuelt, a lozsádi lelkész
fiát. — Ebenspanger János felső-lövői ev. tanár, az „Ung.
Volksschule* szerkesztője beválasztatott a vasmegyei
iskolai bizottságba. — Ráduly Zsigmond szászalmási ref.
lelkész neje petróleummal leöntötte magát s összeégett.
Nagy dolgok — kilátásban. A polgári házasságról előterjesztendő törvényjavaslat, mely hír szerint
a facultativ polgári házasságot akarja behozni : megnyerte a király előleges helybenhagyását. A javaslat a
vallásügyi költségvetés alkalmával fog a házban bemutattatni. Másik hírünk a módosított középiskolai törvényjavaslatról szól, mely már a képviselőház utolsó ülésszaka alatt, bizottságilag tárgyaltatott, s a jövő év elején kerül napirendre a képviselőházban. Trefort miniszter
körvonalozni fogja álláspontját az újonnan átdolgozott
törvényjavaslattal szemben s kérni fogja a házat, hogy
azt napirendbe tűzze ki, úgy hogy az, még a most folyó
országgyűlésen törvénynyé válthassék.
* Sárospatakon — mint nekünk írják — az előre

hirdetett Kisfaludy-ünnepélyt a főiskolai magyar irodalmi nom ugy a gyermekek, mint a szülőknél. Az általa
célzott takarékossági hajlam felköltésében és ápolásában
önképző társulat t. hó 2i-kén, nagy és díszes közönség
jelenlétében csakugyan megtartotta. Az ünnepély, melyen hathatós rugóul szolgál egész kis gyülekezetünkben. És
a főiskolai énekkar is részt vett, Szinyei Gerzson akad. hogy ilyennek meg is maradjon, azt biztosítják a fölkatanár rövid, de tartalmas megnyitó beszédjével vette rolásában buzgalommal közreműködő egyházunk lelkésze,
kezdetét. Azután Bikki Ferenc hittanhallgató emlékbe- előjárósága és a két tanitó, kiknek csak örömére szolszédet tartott; Apostol Bertalan hittanhallgatónak Kis- gál annak további kezelése. Az intézménynek gyakorfaludy emlékezetére irt csinos ódája olvastatott fel ; lati áldásakint emiithetem fel egyrészről azon esetet,
végül Szalay Károly és Apostol Bertalan hittanhallgatók mely szerint iskolánknak egy növendéke, a nálunk megKisfaludynak egy-egy költeményét szavalták el. A derék takarított s a szülők által gyarapított pénzével -tette leönképző társulat, midőn ily módon a nemzeti irodalom hetővé magának azt, hogy a pozsonyi nőtanítóképző
egyik kitűnőségének emlékezetét megünnepelte: ismét intézetbe beléphetett. Mily jutalmazó ez esetnél a tudat
bizonyságát adta annak, hogy hivatásával teljesen tisz- a tanitó és szülőkre nézve, hogy iskolai takarékpénztárunk volt egyik tekintélyesen elősegítő eszköz egy,
taban van.
* Kollégiumi élet Debrecenben. A Csokonai-ünne- a népnevelés terére hivatott nő célhoz segítesében.
pély e hó 2i-én d. u. 4. órakor tartatott .neg a főis- Ugyancsak gyakorlati értéke mellett szól az intézménykolai énekteremben. A magyar irod. önképző-társulat nek nálunk azon eset is, hogy egy mostoha anyagi
altal rendezett ezen ünnepélyen túlnyomóan nőkből alló viszonyok közé jutott iparosunk házát akarván javíttatni,
nagy és válogatott közönség volt jelen. A nejével együtt miután kölcsönkérése sikertelen lett, sajnálattal bár, de
érkező Révész Bálint püspöknek a terembe lépése jel- azon fölemelő öntudattal fordult hozzám a gyermeke
adás volt az ünnepély megkezdésére. A főiskolai zene- által megtakarított pénzért, hogy ily módon maga erejéből
kar csinos nyitánya után Géressi Kálmán lépett az emel- segit magán és kicsinyenkint visszatérítheti az elvont
vényre, s Csokonai életét vázoló sikerült emlékbeszédet összeget gyermekének. Mivel nálunk eddig az intéztartott. Nagy tetszésben részesült az énekkar előadása, ménynek káros voltát igazolható semmiféle eset nem
merült fel, sőt mint üdvös nevelőeszköz csak jó hatávalamint Gresner Imre, Major Gyula és Tótfalvi Károly
szavalata. Ezután a Kovács János által írt s Medgyaszai sokban nyilvánult, fönnállását jövőre is tőlünk telhetőleg
Gyula által felolvasott „Fillokszera® című humoreszk biztosítani és előmozdítani igyekszünk. Számos ily nyikövetkezett. Legnagyobb hatást azonban a főiskolai ze- latkozat érkezett be Weisz B. F. úrhoz, melyekből
nekar gyakorolt, kivált Domahidi cimbalom-szólója. A látható, hogy a nevezett intézmény hazánkban is naprólteremben az emelvény fölött Csokonai arcképe két ba- napra nagyobb terjedésnek örvend, hogy azt már a
bérkoszorúval volt körülvéve. E koszorúk egyikét a bu- kormány is ugy erkölcsileg, mint anyagilag támogatja
— minthogy már kitüntetési jutalomról is némileg gondapesti reí. lőgymn. önképző-köre küldte ; széles fehér
doskodott az iskolai takarékpénztárak érdemes kezelői részalagjain e feliratokat olvastuk: ,Csokonai V. Mihály
emlékének® >A budapesti ref. gymn. ifjúsága.® A buda- szére. A „paedagogiai társaság® értekezlete is kimondotta,
pesti ref. önképző 4, a miskolci 5, a nagyváradi 3, a hogy ezen intézmény „mint a takarékosságra való szoktemesvári 1 tagból álló küldöttséggel volt képviselve az tatás és az erkölcsi neveléshez való célszerű eszköz ajánlható.® Továbbá tapasztalván, hogy a mult iskolai évben
ünnepélyen. Tiszteletökre banquettet adtak Királynál. A
Csokonai ünnepélyen nagy szerepet vitt főiskolai
ének-kar nem csak, hogy 730 gyermek 54,000 frtot megtakarícsak nem rég alakult meg. Enekvezéreül ismét Mácsai tott, hogy a szokott nyalánkságnál hasznosabbra és célSándor, jegyzőjévé Dicsőfi József negyedéves theologu- szerűbbre fordítsa, és végre tapasztalván, hogy a hazai
tantestületek azon tagjai, kik eddig ez intézménynyel
sok választattak meg. A főiskolai zeneegyletnek 16 tagja
foglalkoztak, mindnyájan dicsérőleg nyilatkoznak a jó
van, s annyi különböző hangszeren játszó tagja, mint
jelenleg, még soha sem volt. Kitűnő, összevágó előadá- hatásról, melyet ez ügy ugy a gyermekekre, mint a
sukat volt alkalmunk az ünnepélyen élvezni, hol kivált szülőkre gyakorol; mindezek folytán indíttatva érezzük
a Hunyady-indulót valóban mesterileg játszották. Ez magunkat ismét felhívni a tanítótestületek tagjainak figyelidő szerinti elnöke Doma Gyula esküdt-felügyelő, kar- mét e hasznos intézményre. Egyszersmind felhívjuk az
mestere Mácsai Sándor, hangjegytárnoka Tereli Gyula, illetőket, hogy az isk. takarékpénztárak keletkezéséről
és forgalmáról szóló adatokat időnkint Weisz B. F. úrpénztárnoka Berey József. Megemlíthetem még, hogy
a kollégiumban mult vasárnap ismét megkezdődtek az hoz, mint az isk. takarékpénztárak szakbizottságának
elnökéhez Bpestre beküldeni szíveskedjenek.
oratoriumi isteni-tiszteletek.
* Az iskolai takarékpénztárak ügyében nálunk
tudvalévőleg főkép Weisz Bernát Ferenc kir. tanácsos
buzgólkodik, ki ebbeli tevékenységét immár prot. iskoláinkra is kiterjeszti. Ez ügyben Debrecenből Némethi
Lajos ref. lelkipásztor és az i. t. p. t. elnöke,és Herceg
János, a ref. tan. test. elnöke, így írnak hozzá : A takarékpénztárnak két évi fennállása óta nem tapasztaltuk
semmiféle káros következményeit. Azon nehézségek,
árnyoldalak, melyekkel az ellenfelek ijesztgetnek, nem
fordulnak elő. Fölvirágzása a tanítótól függ. Az iskolai
takarékpénztár ugy erkölcsi, mint nemzetgazdászati szempontból valóban megbecsülhetetlen intézmény. Ceglédről
az ág. h. ev. 6. oszt. iskola tanítója Mészáros János úr
ezt irja : Iskolai takarékpénztárunk kezelése körül eddig
szerzett tapasztalataim a legmegnyugtatóbbak, sőt örvendetesek reánk kezelőkre és a tanítókra nézve egyirant. Erkölcsi tekintetből üdvös hatását kell konstatálFelelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : H ) r . 3 3 a , l l a , g - i HvEór

* Felső Lövőn, mely méltán hires kiváló tanintézeteiről, e hó 14-én szentelték föl a háromosztályú
elemi iskola uj épületét. Ünnepi szónokok Stettner Gyula
helybeli és Blochmann Ernő pinkafői ev. lelkészek voltak.
A harmadik tanitói állomás húsvétkor rendszeresittetik.
* Gyöngéd kacsok. A legitimista-klerikális párt
egyik legkiválóbb nőtagja, Chevreuse hercegnő a bűnfenyítő rendőri törvényszék elé idéztetett, mert a solesmesi bences páterek kikergetésekor egy rendőrt pofon
vágott, — azokkal az ő tulajdon „gyöngéd kiskacsóival 1*
* Gyászhír. Gál Gyula sárospataki 3-ad évi hittanhallgató — mint minket tudósítanak — f. hó közepén Borsod-Csabán elhunyt. Temetésén jelen volt
és közreműködött a sárospataki ret. főiskola énekkara is.
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H e l y b e n házhozhordással s v i d é k r e postai küldéssel 4 hasábos petit sor többszöri beiktatásáért
félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij
kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban.
külön 30 kr.
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3 W Azon t. előfizetőink, kiknek előíizetésök j szolgabírák majd közhírré teszik e törvényt s
ej árt, annak megújítására felkéretnek, "^QRi 1 közhírré tevén, szigorúan megbüntetik az ünnep-

1

A törvény.
»— Azért a törvény
tör vény, hogy nem enged.*
Arany.

rontókat. Megvallom, azt is vártam volna, hogy
egyházi felsőbbségiink elrendeli, hogy a lelkészek
is figyelmeztessék a népet az uj törvényre mihez
tartás végett, mint ezt a róm. kath. egyház rögtön megtenni el nem mulasztotta.

Mindkettőt hiába vártam s velem együtt
Azt tartom, hogy az országos törvény, a
hiába
várták sokan. Hanem én és velem együtt
szentesített törvény s főleg a jó törvény csak
akkor jó, ha nem enged. Hanem nálunk bizony sokan nem nyugszunk mindaddig, míg csak e törugy látszik, hogy nagyon is enged, romlására vényt érvényre nem emelik. Mi lelkészek a törvényre
népnek, vallásnak, egyháznak, erkölcsnek és rend- támaszkodva kívánjuk, követeljük, hogy e törnek egyiránt. Ismeretes előttünk az 1868. évi vény senki ember fiának ne engedjen. H a mi
LIII. t. c. 19. §-a, mely vasárnapon minden nyil- j lelkészek egész alázatossággal meghajtjuk a fevános és nem elkerülhetleníil szükséges munkát jünket e törvény azon §-ai előtt, melyek ugyanfelfiiggesztendőnek parancsol. Ismeretes előttünk csak keményen sújtják és büntetik az azok átaz is, hogy mennyire respektálták e törvényt hágóit, — ha minket a törvény köt s ha elmufent és alant mindazok, kiknek nemcsak a vallás-, lasztjuk, büntet : viszont megköveteljük, hogy a
de még a helyes munka-felosztás iránt sincs törvénynek másokat illető §-ai másokra is teljes
semmi érzékük. Mi lelkészek aztán kértünk, dor- szigorral alkalmaztassanak.
Nem oly romlott a mi népünk, hogy j ó ne
gálóztunk s irtunk ez ügyben tán még a soknál
is többet. Végre aztán győztünk; meglett, a mit lehetne; hanem ha azt látja, hogy a törvény ennagy kívánsággal kívántunk: megszületett az ged — ha azt tapasztalja, hogy fölebbvalói men1879. évi büntető-törvény, melynek XL-clik cikke nek elől rossz példával — no akkor nem csuaz
5 1 — 5 2 ' §-ban 100 írtig terjedő pénzbüntetésre dálkozom, ha lassanként elromlik és elvész.
ítéli el mindazt, a ki a vasárnap- és ünnep-szenA mi vidékünkén szinte divat, hogy a lovatelésre vonatkozó törvénypontokat m e g nemkat vasárnap délelőtt vizsgálják; a simmentháli
tartja. Meg van tehát és meg lesz büntetve az bikákat vasárnap (az idén okt. 31-én) árverezik;
ünneprontó a — papíron. A papíron, mondom, számos község vasárnaponként délelőtt gyűlémert már eddig elengedhetlen kötelessége lett sez; a zsidó is vasárnap reggel doboltatja végig
volna az államnak gondoskodni arról, hogy a a falun, hogy hány kr. a birkahús stb.
szentesített törvénynek érvényt szerezzen.
Tessék, a kinek tetszik az ilyen állapot. SzeA mi nagy vidékünkön legalább síri csend
uralkodik e tekintetben. En azt vártam, hogy a

retettel hivom lel mindazon lelkésztársaimat, kik
velem együtt azt akarják, hogy a vasárnap legyen
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tömö- i lemben.® Liptóban, Szepesben s még számos más sűrű
rüljünk s ha e g y e l ő r e m á s k é n t n e m lehet, a prot. népességű megyékben meglehetősen elhanyagolták az állami nyelv tanítását. Vigyázzunk magunkra,
szerk. úr e n g e d e l m é v e l , e l a p b a n v á l t s u n k eszmert még megtörténik, amire sehol a világon egyebütt
m e c s e r é t s a d j u n k kifejezést azon j o g o s kíván- nincs példa, hogy mi protestánsokúi, még rosz hazas á g u n k n a k , h o g y a b ü n t e t ő - t ö r v é n y n e k v a s á r n a p - fiak hírébe találnánk jönni! Quod Deus avertat !
és i i n n e p - m e g s z e n t e l é s é t célzó §-ai v é g r e h a j t a s s a Az ország 12.882 községe közül 10.681-ben van,
2.201-ben nincs iskola. Az iskolák száma 15.715, tehát
nak, h o g y a t ö r v é n y l e g y e n t ö r v é n y .
M á r 4 — 5 hete, h o g y ez a felszólításom a egy év alatt 40-el szaporodtak. Jellegökre nézve ezen
iskolák közül 13.688 felekezeti, 1538 községi, 251 álfiókomban
érik. G o n d o l t a m , v á r o k az elküldésélami, 238 magán-intézet. A 2.114.864 tanköteles közül,
vel, h á t h a p a r a n c s o l k ö z e g e i v e l az állam, s n e m iskolába jár 1.644.803, nem járt 470.061., e szerint az
is kell m i n d j á r t az első, b á r szent f e l h e v ü l é s b e n iskolábajárók a tankötelesek 78.05 ®/0-át, a nem járók
tüzet kérni az é g b ő l a b ű n ö s ö k fejére. D e mind- 2 1 - 9 5 7o"át tették. Az iskolábajárás tekintetében lege d d i g n e m t ö r t é n t s e m m i sem. S ő t é p p m o s t különb megyék Torna és Mozsony (gó.2 °/0), legutolo l v a s o m a „Protestáns Papí6 2-dik s z á m á b a n Gug- sók Szolnok-Doboka (44. 67 0 ) és Máramaros (36.// 0 ).
Az iskolába járók közül vallás szerint r. és g. kath.
genberger úr indítványát,
mely azt j a v a s o l j a , h o g y
996.442, ref. 238.787, gör kel. 170.728, ág. h. ev.
a v a s á r n a p i r e n d és c s e n d é r d e k é b e n petitionál- 156,789, izr. 75.427, unitárius 6.630. Ha ezen adaj u n k t ö m e g e s e n a k o r m á n y h o z , h o g y u t a s í t s a köz- tokat az 1878-diki e nembeli adatokkal egybevetjük,
igazgatási közegeit, miszerint ü g y e l j e n e k r e á és has- kitűnik, hogy 1879-ben több r. kath., gör. kel. és
s a n a k oda, h o g y a v a s á r n a p i n e m elkeriilhetlenül ref járt az iskolákba, ellenben g. kath., ág. h., unitá.
rius és izr. kevesebb. Nyelv szerint magyar 794,915, hat
s z ü k s é g e s m u n k á k ismét b e s z ü n t e t t e s s e n e k !
különböző szláv nemzetiségű 373.001, német 271.513,
G u g g e n b e r g e r úr t a l p r a e s e t t indítványát, iloláh 205.374. Képesített tanitó 16,877, n e m képesített
l e t ő l e g e n n e k e l o l v a s á s á t a j á n l o m lelkésztársaim 4544 működött az iskolákban, melyek évi jövedelme,
becses
figyelmébe.
mindent pénzbe átszámítva 9.539.818 frtra rúgott, kiSántít a Károly.
adásuk ugyanannyira. 67 tanitóképezdében 610 egyén
működött, tehát 6-al kevesebb, mint 1778-ban. Van az
országban 3 állami felsőbb leányiskola, t. i. Budapesten,
Trencsénben és Márm.- Szigeten. Mult év őszén nyittaI S K O L A Ü G Y .
tott meg a bpesti állami középipartanoda. 257 kisdedóvóból 4 ref. és 4 ev.
v a s á r n a p , a t ö r v é n y m e g legyen t ö r v é n y :

Közoktatásunk

ügye 1879-ben.

Bekiildetett hozzánk »A vallás- és közoktatásügyi
m. kir. miniszternek a közoktatás állapotáról szóló és
az országgyűlés elé terjesztett kilencedik jelentése
1878/9—1879/80.* 656 lapnyi vaskos füzet, mely hasonlíthatatlanul különb és hibátlanabb az eddig megjelenteknél. Nyilvánvaló, hogy a minisztérium közegei
évről-évre ügyesebbek, tapasztaltabbak a statistikai adatok gyűjtésében. A népiskolák állapotának megyénkénti
kimutatása teljesebb és correctebb a tavalyinál, s kiválóan érdekesek az egyes megyékről szerkesztett táblás
kimutatáshoz mellékelt magyarázó jegyzetek. Ezekben
a megyék tanügyi viszonyainak főbb eredményei, specialitásai vannak feltüntetve, s néhány, az uj megyerendezés következtében területi változást szenvedett megye, mint Beszterce-Naszód, Fogaras, Pest megyék stb.
kivételével, a többiben a megye régebbi tanügyi viszonyai egybehasonlitvák a mostanival. Sok tanulság rejlik
e jegyzetekben. Hogy Szebenmegyében a magyar
nyelvnek most is fittyet hánynak, azon még csak nem
ütközünk meg annyira, mint hogy pl. Békésmegyéről,
az Alföld e gyöngyéről ezt kell olvasnunk: az állami
nyelv „42 tót iskolában csalc némileg részesült figye-

A jelentés második szakasza előbb a kir. gymnaziumokat és reáliskolákat, aztán az akadémiákat és
egyetemeket tárgyalja. Majd áttér az autonom felekezeti közép- és főiskolakra. Ezek közt ez idő szerint leginkább érdekel bennünket akadémiáink állapota. Az ág.
h. vallásuaknak csupán Eperjesen van jogakademiájok,
melyben 9 tanár vezetése mellett a tanulók száma
1
879/8o-ban 37, vagyis 18-al több, mint az előző tanévben. A szám szerint 5 ref. jogakadémia közt legnépesebb a debreceni, hol a tanárok száma 17, tanulóké
132, tehát a tavalyihoz képest a tanulók száma 4* 3;
azután jő Kecskemét 12 tanárral, 5 5 jogászszal, tehát
— 6; Mármaros-Sziget 7 tanárral, 51 (?) tanulóval,
tehát — 2 ; Sárospatak 9 tanárral, 42 hallgatóval, tehát — 8 ; végűi Pápa 8 tanárral és 29 tanulóval, kiknek száma e szerint ez intézetben a tavalyihoz képest
i-el fogyott. Összesen a ref. akadémiákon 32 rendes,
21 helyettes és magántanár vezetése alatt a jogászok
száma 304 rendes, 5 magántanuló. Kimondhatjuk tehát,
hogy mindkét felekezetű prot. jogakademiánkon a hallgatók száma egy év alatt 11-el szaporodott.
Hittani intézeteink közül legnépesebb a sárospataki, 125 theologussal, 9 tanárral; azután jő a debre-

ceni 105 theol., 10 tanár; Nagyenyed, 49 hallgató, 7
tanár; Pápa 41 tanuló, 5 tanár, végre legnéptelenebb
a budapesti theologia : 40 tanuló, 6 tanár alatt. Az ág.
h. ev. hittani tanintézetek közül Eperjesen 4 tanár, 14
hallgató, Pozsonyban 6 tanár, 56 theologus, Sopronban
6 tanár, 11 theol. Megemlítjük még, bár fájdalom !
minket csak annyiban érdekelnek mint akár a külföldi
protestánsok, hogy az erdélyi szász lutheránusok besztercei, brassói, medgyesi, nagy-szebeni és segesvári theologiáján nem kevesebb mint 54 tanár tanított mindössze 136 theologust. Összegezve hittani intézeteink statistikai számadatait, végeredményül kijő, hogy ref. theol.
tanár volt 1879/80-ban 37, hallgató 357; ág. h. ev.
theol. tanár 70, tanítvány 217. Az unitáriusokról nem
szólhatunk, mert azok nem küldték be adataikat. Egyébként ők külön füzetet adtak ki tanügyük allapotáról,
melyet lapunk ez évi folyama 46-ik számában ismertettünk volt.
A ref. főgymnáziumok száma 15, melyekben Halas beszámításával, mely adatokat nem küldött, 244
tanár működött, s 4679 tanuló tanult. Legnépesebbek
a debreceni 692 és a sárospataki 590 tanulóval, kik
még hozzá kivétel nélkül mind magyarok; legnéptelenebbek Udvarhely 160, Zilah 43 tanulóval. A h. h.
nem teljes gymnáziumok száma 15, melyekben az adatokat nem küldött Gyönköt figyelmen kivül hagyva,
125 tanár s 1433 tanuló volt. Legnépesebb a szatmári 186 és a sepsi-szentgyörgyi 167 tanulóval; leggyérebb népességű a nánási és szoboszlói gymnázium,
amaz 43, ez 46 kis diákkal.
Ág. h. ev. főgymnáziumunk van a hazában 14,
melyekben 218 tanár vezetése alatt 4211 tanuló van.
Legnépesebbek a szarvasi 478, aztán a bpesti 454 tanulóval; Medgyesen ellenben csak 116, Segesvárt csak
149-en frequentálják a -főgymnáziumot. Az ág. h. ev.
nem teljes gymnáziumok száma 11. Legnagyobbak a
nyíregyházi 176, a felső-lővői 141 tanulóval; legkissebbek a győri 50, a sajógömöri 31 tanulóval.
Végül az emberbaráti és közművelődési intézeteket ismerteti e jelentés. Nagyon szeretnénk ezekről is
bővebben szólani, de hát utóvégre az „Iskolaügy*
egyébbként igen fontos rovata nem terjeszkedhetik lapunkban a többi tíz rovat rovására.

Tanár-beiktatási ünnepély.
Kolozsvár, ii®v. 25.

Egy valóban szívet és lelket emelő ünnepélyen
vettünk ma részt, mely megérdemli, hogy a protestáns
világ előtt, csak azért is bemutattassék, hogy, mint a
nagy közönségre hatását nem tévesztő alkalom, minél
több helyen kívánatos utánzásra találjon. Igen, szép
erénye a protestánsnak a szerénység, a magát mutogatni nem-akarás. Ámde ezzel is csak ugy vagyunk,
mint a pénzzel, mellyel sok jót eszközölhetünk, tehát
hasznos és a nemes ember kezében a célra való telein-

tetböl kedves eszköz, — de ha a láda fenekére gyűjtve,
a világ elől elzárjuk: annak más hasznát nem veszi!
Ha mi is folytonos szerénykedésünk által elzárkózunk a
világ elől, az a protestáns eszmékben elrejtett kincseknek hasznát vagy épen nem, vagy legalabb nem a kívánatos mértékben nyeri el !
De hogy tárgyamra térjek : ilyen a pénz értékesítéséhez hasonlított ténynek tartom én azon alkalomnyújtást, midőn a kebelünkön kivül eső emberek is
megismerhetik eszméinket p. o. nyilvános felolvasások
által. A kolozsvári unitárius atyafiak valóban practikus
emberek! Vannak keresztyéni erényeik, a melyekkel
nem kérkednek ugyan, de azokat a világ elől még
sem zárják el. Egyik, valóban utánzásra méltó erényök,
hogy összetartok, egymást szeretik, pártolják anélkül,
hogy pártolásuk- és szeretetüket mással is megosztani
készek ne volnának. E mellett tudományszomjasok, a miről az aránylag csekély számú unitárius atyafiak között
sok, valóban jeles férfiak egész lajstroma tanúskodik. No
de nem célom azokat dicsérettel elhalmozni, akik erre ugy
sem szorulnak, hanem azon ünnepélyről akarok referálni,
melyen ma részt vettünk, Boross György fó'tanodai theologiai fiatal tanár hivatalába történt beiktatása alkalmával.
Az ünnepély d. .e 10 órakor vette kezdetét az
unitárius főtanoda nagy tantermében. A terem érdeklődő hallgatókkal zsúfolásig megtelett. Ott láttuk a
ref. tanoda tanvezetőjét Debreceni Józsefet, a tanitónőképezde igazgatóját Kozma Józsefet, a m. kir. egyetem
rectorát Dr. Haller Károlyt és még számos nagytekintélyű urakat. A nők koszorúja is elég változatos volt,
az érdeklődő tisztes matrónák körül figyelő ifjabb nemzedékből s több köztiszteletben álló férfiak derék nejeiből is
állván.
Először is egy szép hymnust zengett el, egész
korrektséggel a főtanodai dalkör. Erre a közfigyelem Ferenc József püspök úr felé fordult. Előre is tudtuk, hogy
szép előadása, melyet mindig szívesen hallgat környezete, ez alkalommal sok oly momentumot fog lelki
szemeink elé tárni, amely a protestánst annyira lelkesíti. Nem vártunk hiába ! . . Magvas beszédében rámutatott azon időre, midőn ezelőtt 37 évvel az utolsó székfoglaló felolvasást a világhírű unitárius tanár, most egyetemi professor Dr. Brassai Samu tartá. Ecsetelte, hogy
ezen tanári székfoglaló felolvasások régi időtől fogva
üdvös szokás volt, — de az 1849 után következő szomorú emlékű időszak alatt be lőnek szüntetve, nehogy
egy elejtett szabad szó oly vágás lehessen, amely csak
nehezen behegedő sebet ejtsen talán a haza, talán az
egyház imádva szeretett testén. Minthogy ma ily baljóslatú sejtelmek nem aggasztják a szabad protestáns
eszmékért fáradozók kebelét: felújítják a régi szép szokást ! . . . . Ezután a széket elfoglaló tanárhoz fordulva,
meleg, valóban atyai szavakban inté őt nemes pályáján
való kitartó munkálkodásra, ráutalva azon férfiakra, kiknek ő ma utódává lett.
Ifjú barátunkon meglátszott a meghatottság,

de

azért férfias méltósággal ült le a felolvasó asztal mellé,
hogy felolvassa értekezését. Mózes első könyvében foglalt világteremtés-történetét választá tárgyáál, kijelentvén,
hogy ne várjanak tőle programmot, mert ilyet a protestáns eszméket jól felfogó Luther, Kálvin és Dávid
reformátorok utódai azért nem adhatnak, minthogy szemeik előtt amaz örökké magasztos intésnek kell lebegni:
„Mindeneket megpróbáljatok, a mi jó, azt megtartsásátok.4 — Kimutatta, hogy a prot. haladó theologia
a tudományokkal karöltve halad előre a világosság felé.
Záradékul az ifjúságot kérte, hogy szeresse őt s legyen
figyelmes hallgatója, — az egyházi elöljáróság képviselőjéhez, a püspökhöz fordulva pedig, gyengesége érzetében is igéré, hogy amint isten tudnia adja, rajta lesz,
hogy hűnek talaltassék mind halálig.
Hogy a felolvasást megéljenezte a hallgatóság,
mondanom sem kell. Most Kovács János főtanodai
igazgatótanár üdvözölte a tanári testületnek uj tagját, valóban oly szeretetet tanúsító hangon, a minőt
csak a szónak megfelelő lélek képes a hallgatók szivébe lehellni. Végre a főtanodai dalkör énekelte el a
„hazádnak rendületlenül*-t szabatosan, s ezzel az ünnepély véget ért.
Van még pár szónk nekünk is Boross György,
theol. tanár úrhoz, amit itt, avagy a közönség előtt szeretnénk neki elmondani, épen ez alkalomból. Én e sorok irója, a pozsonyi és bécsi theol. főtanodáknak voltam egykor növendéke, és mondhatom, hogy azon szavak, melyek volt tanáraim ajkairól ugy hangzottak el,
mint a lelkesültség kétségtelen kinyomatai, lelkembe vésődtek úgyannyira, hogy velők, még ma is megesik,
álmomban is foglalkozom ; míg azok előadása, akik csak
„hivatalból4 tanítottak, nem esak engem nem voltak
képesek lelkesíteni, de érzem, hogy nagy küzdésembe
kerül, ha ugyanazon eszmékért én is lelkesítni akarok.
Mai napság a theologusnak sok ostromot kell kiállnia
s hogy küzdelmeiben megállhasson, a szükséges fegyvereket magával kell a theologiából hoznia s e fegyver:
a törhet len hit, az okos remény és a krisztusi
szeretet!
Ezeket a hallgató az előadó tanár életéhői veszi át ! Ugy
hiszem, megértettem magamat! ? Adja Isten, az egy igaz
Isten, hogy Boross barátunk nem könnyű, de magasztos pályáját vegye körül a sikernek diszes koszorúja.

madikat, a dialektikai módszert „közérthetőség hiánya
miatt4 elvetette, azon eredményre jut Hartmann : legjobb volna e dolgot egyszerre mindkét oldalról kezdeni.
A tudományok fejlődésében azon ponton vagyunk, midőn két bányász ellenkező irányból indulva összeérkezik
s már hallják az elválasztó falon egymás kopogtatását.
A jelennek oly férfiura van szüksége, ki képesítve van,
ha nem is productióra, legalább reproductióra, de ugyanakkor át tudja tekinteni, az eszmei tudományokat s az
exact módszer szigorával teszi azt magáévá, célul tűzvén
maga elé inductive összekötni a speculativ elveket a
tudomány eddigi eredményeivel s ezzel az addig csupán
alanyias meggyőződést tárgyilagos igazságra emeli.
Hartmann nem kecsegteti inagát azzal, hogy ez neki
sikerülni fog, de legalább utat tör más előtt s vizsgálatainak eredményét kész mindkét fórum elé terjeszteni.
„En •— úgymond — minden speculatiót tévesnek tartok, mely a tapasztalati vizsgálódás tiszta eredményeinek ellenmond s viszont hamisnak tartom a tapasztalati
tények minden oly felfogását s fejtegetését, mely egy
tisztán logikai speculatio eredményeinek ellenmond. 4 A
bevezetésben szól még az „Unbewusst* eddigi szerepléséről a rendszerekben, valamint a két fogalom védőiről
s elleneseiről. Aztán következő három főrészre osztja
könyvét: a) Az „Unbewusst4 nyilvánulása a testiségben ; b) Az Unbewusst az emberi szellemben ; c) Az
Unbewusst metaphysikája.

a) Az idő lejárt, — e szavakkal nyitja meg Hartmann
könyvének első részét — midőn az állatokat mint járó
gépeket, lelketlen automatokat állították szembe az emberrel. Az emberek és állatok, valamint magok az allatok közt is szellemi tekintetben csak fokozati különbség
van. Felsőbb képességénél fogva az ember tökéletesebb
nyelvet alkotott magának az állaténál s így jutott nemzedékek nemzedékein át nagyobb tökéletességre. A szellemi alaptehetségeknek minden lénynél ugyanazoknak
kell lenni, s ami a fensőbbeknél uj tehetségnek tetszik,
az másodlagos tehetség, mely a közös alaptelietségek
magasabb kifejlesztésének eredménye. Ez alaptehetségek
az akarás és képzelés, mert a harmadik, az érzelem e
kettőből kimagyarázható.
Csak az előkelősködés vonatja velünk kétségbe,
hogy az állat is akar. Igenis a kutya nem akar urától
elválni, a vizbe hullt gyermeket meg akarja menteni, a
Turcsányi Gyula,
ág. h. ev. leik.
madár védeni akarja kisdedeit. Amiből e tényeket ki
szeretnék magyarázni, az átterjeszkedő (reflex) mozgás,
az embernél nem kevésbbé megvan, s itt és amott az
is akarattény. Mert amivel ismét az akaratot a reflexT Á R C A .
mozgástól szeretnék megkülönböztetni, hogy emehhez
nem járul indulat, az állatok akaratát nem dönti meg.
Az „Unbewusst" bölcsészete.
Ismeretes, mint háborúskodnak a hangyak egész elke(Folytatás).
seredéssel egymás ellen, mint teszik a leggyőzötteket
II.
rabszolgákká, hogy dolgoztassák. Mondható-e ez a tervA „Philosophie des Unbewussten 4 (v. Ed. v. Hart- szerű működés reflexmozgásnak? A reflexmozgás egy
mann) bevezető részében, miután az inductiv és deduc- külső ingerrel tárnod és enyészik. Ha például a lefejetiv módszerek egyoldalúságát magyarázgatta s a har- I zett béka hosszabb nyugvás után a levegőtől ingerelve

uszó mozgást- tesz, ez reflex-működés, de ha e mesterséges bántalmazást célszerű mozdulatok által igyekszik
elhárítani, ezt már akaratténynek kell neveznünk.
A gerincteleneken véghez vitt több rendbeli kísérletből kitűnik, hogy az akarat létrejöveteléhez nem mulhatlanul szükséges az agy. A tengéleti idegek ugyanazon működést hajtjak végre, mint nagyagy hiányában
a kis-agy vagy gerincagy. Az akaratot egyes duc-csomók képviselik a bogár eldarabolt testében. Sőt még
tisztán a dúcokra sem lehet szorítani az akaratot. Az
ébrény-allat nyálszerü állománya éppen ugy eleget tesz
a fejlődés követelményeinek, mint az ideg-állatok. Az
agy és duc idegek az agy- és ducakarat lényegökben
egyeznek. Nálunk embereknél is ugy a duc-idegrendszernek, mint a gerinc-idegrendszernek önálló akaratot kell
tulajdonítani. Magasabb rendű állatoknál a külső cselekvényt eszközlő izommozgások a kis agyban centralizáltainak. Az agy és gerincagy működésétől független mozgást teljesít a sympathicus idegtől igazgatott szív, a
gyomor, a belek ; ilyen a tengéleti folyamat nagy
része. Widder kísérletei az agyától megfosztott békával
s Flourensé a csirkével, melyek hetekig éltek, mozogtak stb. ezt kétségtelenné teszik. E kísérletekből Hartmann bátran véli kihozhatónak, hogy az alárendelt
ideg centrumoknak is van tudalma, habár cse/célt/ebb világosságú, s ha csak az agyakaratot tartjuk akaratnak,
ugy van bennünk tudatunkon kívüli akarat, egy ugyanazon egyedben lehet egymásról többé kevésbé független
sok tudalom és akarat — mindegyiknél saját idegközpontra szorítkozván a tudatosság. Megkülönböztetésül
az agyakaratot önkénynek, emezeket tudattalan akaratnak vagy általaban akaratnak nevezi. Az akarat alatt,
amint e szót közönségesen használjuk, eredőjét (Resultans) értjük valamennyi egyidejű vágynak, melyeknek
küzdelme a tudalomban választáson — önkényen —
végződik, mi a tudattalan akaratnál nem történik.
De az önkéntes mozgás kivitelénél is mindig jut
szerep a tudattalan képzetnek. A gyakorlás csak megkönnyíti e közvetítő képzetek feladatát. Az állatnál,
mely mindjárt az első kísérletnél ügyesen fut, ugrál,
még e gyakorlás sem szükséges a mozgás könnyüségéhez. Mar bonctanilag sem kerülhető ki e tudattalan közvetítő képzetek felvétele, miután a tudatos képzet székhelye a nagy agy, a mozgató idegek pedig a nyúlt
agyban vagy kis-agyban végződnek. Megengedi Hartmann, hogy ez önkéntes mozgásokba néha az izom-érzetek is bejátszanak, de hogy a processus szellemi tényezők
bevonása nélkül az anyag gépies mozgásából megfejthető volna, azt határozottan tagadja. Sokkal világosabban jelenti magát az „Unbewusst* az ösztönben
(Instinct), mely alatt a cél tudata nélküli célszerű cselekvést értünk. Ez ösztönszerű működéseket háromféleképen magyarázhatni, mint a testi szervezet eredményét,
mint a természettől berendezett agy- és szellemi mechanismust, végre, mint a tudattalan szellemi tevékenység következményeit. Az első felvétel ellen bizonyít azon

körülmény, hogy ugyanazon testi minőség mellett az
ösztönök egészen különbözők. A hálószövéshez minden
póknak, a fészekrakáshoz minden madárnak egyenlő apparatusa van s a helyzethez képest mily különbözőleg
készítik azt.
Igy nem függ a madarak éneke, a méhek sejtjének alakja szervezetüktől, a szervezet csak képesíti őket
erre, de a kivitel mikéntjével nem törődik. Hasonlóul
nem függ a szervezettől a nemi kiválasztás, a kisdedek
ápolási módja. Ellenben különböző szervezet mellett
gyakran fordulnak elő ugyanazon ösztönök. Vannak fakon élő madarak kúszó lábakkal s azok nélkül, majmok
tekergőző farkkal s anélkül. A mezei egér is szájában
hordja össze a télre elteendő élelmét, pedig neki nincs
poíazsebe, mint a meny étnek. Valami szervre mindenesetre szükség van, hogy egy ösztön gyakoroltassék, de
a szerv megléte nem elegendő motívum annak gyakorlására, sőt még a szerv gyakorlásával járó gyönyörködés sem fejti meg az ösztön egész titkát, — még mindig kérdés a gyakorlás mikéntje. Hogyan lesz háló a
pók fonódoboszából kieresztett folyadékból ? mért éppen
a saját fajabelinek ikráira (tojásaira) üríti ki a hal ondóját (haltej) ? De nem lehet az ösztönt a természettől
adott agy- vagy szellemi mechanismusnak sem tekinteni. E feltevés csak akkor volna elfogadható, ha minden állati ösztön szünetlenül működnék, de mindenik
bevárja a külső körülmények bekövetkezését, melyek a
célnak az ösztön mint eszköz általi elérését lehetővé
teszik. Motívumul az érzéki képzet lép elő, mely közt
s a működő ösztön közt állandó összeköttetés van. Avagy
megfejhető-e másképen miért készíti a méh középütt
hatoldalu, szélről ötoldalú sejteket, miért öli meg egyszer kíméletlenül testvéreit, miért kegyelmez meg máskor azoknak ? A motívumul szolgalható kedv képzete
feltételezné, hogy mar tapasztalta légyen az állat azon
kedvet, s így már egyszer legalább akarta légyen azt,
aminek kielégítése gyönyörűséggel jar; de hát az az
első akarat, hogy történhetett meg kedv nélkül ? Nem
lehet ezt kimagyarázni, csupán öntudatlan szellemi mechanismusból. Kénytelenek vagyunk itt elfogadni a tudattalan célképzetet, mely minden ösztönszerű cselekvésnél jelen van. Az ösztön tehát nem -egyéb, mint tudatos
akarása az eszköznek egij tudattalanul akart célra.
Az ösztönszerű cselekvésekben az a jellemző, hogy
egyszerre készek, mintha évek óta gyakoroltattak volna ;
az ösztön soha sem akadozik vagy ingadozik, nem találgat, egyszerre határozza el magát, nem mint ahogy
a tudatos megfontolásnál történik. Amit sejtelemnek
neveznek gyakran, nem egyéb ez ösztönnél, máskor
azonban mint előérzet a jövőre vonatkozik s nem egyéb
mint a tudalom homályos visszaverődése. Az ösztön
soha sem téved, mely bizonyosságot a sejtelemnek nem
lehet tulajdonítani. Legtöbb állat, mielőtt tapasztalást
tehetne, már ismeri természetes ellenségeit. A fiatal
galambok ösztönszerűleg kitérnek a ragadozó madár elől,
lovak és ökrök ösztönszerűleg nyugtalankodnak, mihelyt

az oroszlán vagy farkas szagát érzik. Egy állat sem
eszi meg a mérges növényt, ha csak természetellenesen
el nem ölték instinctusát. Minden állat olyan növényivagy állati táplálékot választ, mely az ő emésztési szerveinek leginkább megfelel A görény és ürge a kiszívandó tojás ellenkező oldalán lyukat fúr, hogy a levegő
benyomulhasson. Betegségkor az ösztön helyes diagnosist tétet az állattal, hogy az alkalmas gyógyszert megtalálja. Igy a beleiben levő csontok vagy férgek eltávolítására a kutya füvet eszik. Tyúkok, galambok meszet
csipkednek a falakról, ha táplálékokban nincs elég mész
a tojásfehérnye képezésére. Kis gyermekek krétát esznek a gyoinorsav ellen s szenet, ha felfúvódnak. Viselős nők megkívánnak némely eledelt, mert magzataik
fejlődésénél azon elemekre szükség van.
A vándormadarak melegebb tartományba költöznek, noha még nem fogytak ki élelmükből s melegebb
idő jár, mint mikor visszatérnek; gyenge tél előtt némely vándormadár el sem utazik. Szigorú tél előtt a
teknőc mélyebbre ássa téli fekhelyét.
Legcsodásabbak a tenyészésre vonatkozó ösztönök.
Minden hím megleli a maga nőstényét, bár néha alakjára nézve egy idegen állat inkább illenék hozzá. Fiadzás előtt magános és védett helyre húzódik az emlős,
hogy szülhessen ; a madár igazgatja fészkét, mihelyt
tojásai fejlődni kezdenek. A szárazon élő csigák, leveli
békák vízbe mennek ilyenkor, a tengeri teknőcök szárazra ; némely tengeri hal felúszik a folyókba, hogy ott
lerakhassa tojásait (ikráit.). Férgek, melyek az állatok
beleiben kelnek ki, olyan helyre rakják tojásaikat, hol
a ló nyalni szokta magát. A darázs akkor nyitja fel lárváinak sejtjeit, midőn azok tápláléka elfogy, s ismét bezárja. A kakuk, mivel tojásai egymásután 7—11- nap
alatt érnek meg, s maga nem költheti ki azokat, mert
az első már megrothadna, mielőtt az utolsót kitojta,
más madár íészkébe rakja, es pedig minden tojást más
madáréba. A felismerés ellen nem csak az biztosítja,
hogy tojásai aránylag igen kicsinyek, de az is, hogy
színre és alakra egészen hasonlítanak a kisebb madáréhoz ; néha e fészek szűk nyílásán csőrével kénytelen becsempészni a künn kitojt tojást.
Szándékosan időztem sokáig az ösztönnél, mert
Hartmann is kedvvel sorolja elő az ösztön bámulatos
tényeit, s ha valahol itt érthető, mit és miért akar annak az „Unbewussf-nak oly sokat tulajdonítani. A mi
adatokat a testi és szellemi világ egyéb jelenségeiből
felhoz, mind az ösztön cselekvésének analógiái s variatioi. Művének ez inductiv részében mindenütt az egyetemes ösztön tényeit beszéli, mely céltudat nélkül célszerüleg cselekszik. Ez a typikus fejezete az egész
műnek.
(Folytatása

következik.)

Dr. Bihari
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A munka kezdetén.
I.
Sárkeresztur, 188O. nov. 20.

Kedves nagytiszteletű úr !
Maholnap öt hónapja, hogy elhagyva a főváros
zaját, ide, e csendes falu rejtekébe vonultam s rátéve
kezeimet a munkára, hordozom immár a Krisztus gyönyörűséges igáját. Ot hónap : mi kevés egy ember életében s mily gazdag lehet mégis tapasztalatokban ! A
mit előre láttam, mélyen érzem már is, hogy ez az
úgynevezett reális világ mennyire más színben tünteti
föl az életet, mint igyekszik lehűteni az ifjúi lelkesedést,
s mintegy gúnyolódva megtanítani a nagy életbölcseségre : más az elmélet, más a gyakorlat.
A jó Isten mentsen, hogy már is panaszra nyissam ajakam. Az bizony nem könnyű : ezt eddig is tudtam s most tapasztalom. De zúgolódni az élet bajai
ellen, nem természetem, sőt nyugodt önmegadással ismerem el, hogy isten még a szenvedések által is javunkat eszközli s meg vagyok győződve, hogy küzdelem nélkül nincs élet, nincs tökéletesedés. Mindamellett
nem titkolhatom, szívemnek szerfölött jól esik, ha ottanottan részvevő kebelekre talál s azok előtt bizalmasan
föltárulhat.
A munka kezdetén, a kitűzött eszmék valósításáért megindult küzdelem közepette legyen szabad azért
megállapodnom egy-egy percre e becses lapok hasábjain s elmondanom őszintén, bizalmasan, gondolatimat,
érzelmeimet első sorban kedves Nagytiszteletű urnák,
kitől eddig is, mint egyik igénytelen tanítványa, oly
sok buzdítást, támogatást vettem, s második sorban
mindazoknak, kik elég nemesszívűek, érdeklődő figyelmökre méltatni egy pályakezdőt, kinek tanácsra, biztosításra van szüksége.
. . . . Nehéz szívvel váltam meg a fővárostól ;
nem azért, mintha lelkem sajnálta volna odahagyni a
nagy világ hiábavaló gyönyöreit: hisz azokért én sohase
rajongtam; nem is azért, mert meg kellett válnom a
tudomány, a szépművészetek s általában a mivelődés
fölszentelt csarnokaitól; vagy mert búcsút kellett mondanom annak a fényes gyülekezetnek, melynek körében
par évig egész kedvvel forgolódtam, vagy mert elszakítva
lettem azoktól, a kikhez a szeretet, a barátság kedves
kötelékei kapcsoltak : hiszen a fővárosi élet úgyis csak
kevesek kiváltsága lehet s az elválás fájdalmas pillanatait a következő órák eseményei már többé-kevésbbé feledtetik ; hanem azért volt a szívem nehéz az elválás
perceiben, mert csaknem egy egészen ismeretlen tengerre — a falusi élet előttem majdnem teljesen idegen
viszonyai közé kellett kiindulnom életem törékeny sajkáján. Gyermekségemtől fogva városi viszonyok közt
éltem, ifjúságom legszebb éveit a fővárosban, majd a
külföld nagyobb városaiban töltöttem s bar a nép közt
sokszor megfordultam, vele mindig igen szívesen érintkeztem, sorsa, bajai iránt igazán érdeklődtem s mélyen

éreztem; mindamellett falu-helyen huzamosabb ideig
nem tartózkodván, az egyszerű falusi élettel soha egészen meg nem ismerkedhettem. A városi élethez mindig nagyobb kedvem s több érzékem volt s jobb szerettem volna, ha mint rendes lelkész is, valamelyik
vidcki városkában telepedhetem vala meg. De hát
. . . . sic fata tulerunt . . . . s én bár szorongó kebellel, de bizalomteljesen néztem s nézek sorsom elé.
. . . . A magyar királyok egykor híres koronázási s temetkezési helyén, Székesfehérvárit, a vasútról
kiszállva, a sárkeresztúri gyülekezet négytagú, egyszerű
földmivesekből álló küldöttsége fogadott. Nem volt
sem éljen-kiáltás, sem semmiféle szónoklat : egyet
kivéve mindnyájan személyesen ismertek már s a szívélyes üdvözleten s barátságos kézszoritáson felül
egyébre nem is volt szükség. Aztán kocsikra ülve, elindultunk a Székesfehérvártól 2 órányira fekvő Sárkeresztúr felé. Míg kísérőim öröme határtalan volt s jó
kedvvel a választási dalokat énekelve jöttek utánam :
az én lelkemre lidérc nyomásként nehezedett a bizonytalan jövő gondolata. De majd a falu határához érve,
az én vidámságom is visszatért. Számos kocsival, bandériummal jöttek elém férfiak és nők, nyalka legények
s virágkoszorúzott leányok, kiknek tekintetén a legélénkebb öröm, a legtisztább lelkesedés fénye sugározott.
A szűnni nem akaró éljenek s a lelkesült éneklés
örömzajától mélyen meghatva állottam ott s keblemben oly igaz, oly tiszta és nemes örömet érezék, minőre életemben alig emlékezem. íme, ez egyszerű nép
legdrágább kincsét, őszinte szíve legforróbb érzelmeit
hozza előmbe s tisztelgése, lelkesedése, nem mondvacsinált, de szerető keble indításából önként fakad.
Pár köszönő szót rebegtem a szíves fogadtatásért
s aztán a bandérium s a kocsik hosszú sora kíséretében vének és ifjak danolása közt, tovább folytattam
utamat „az én falum* felé.
Nagyot dobbant a szívem, midőn egyszerre föltűnik a helység, „a mi templomunk* szépen kimagasló
karcsú tornyával s nekem eszembe ötlik a költő szava :
„Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell.*
Közönséges falusi, náddal fedett, de jókarban lévő s
takaros házak köszöntik az utast s mindenfelől szívből
fakadó lelkes „istenhozott* fogadja az érkező uj lelkészt. Kiséretem örömujongása közt érkezém meg a parochiára, melynek udvarán a hívek nagy csoportja várt
reám s hosszantartó zajos üdvözlésekben tört ki. Mindenki látni, közelembe jutni, velem kezet fogni vagy
kezet csókolni iparkodott. Nern is csuda, régen régen
vártak már, teljes másfél • esztendeig s képzelhetni, hogy
a becsületes fegyverekkel folytatott választási küzdelemben mindvégig kitartó többség kicsinyje-nagyja menynyire vágyott már látni azt az embert, kinek nevét
annyiszor hangoztatta. Az öröm és lelkesedés tehát általános volt s még nagyobb fokra hágott, midőn keresetlen s szívből jövő szavaimat hallották: ime, édes
atyámfiai! a jó Isten megsegített . . . . itt vagyok te-

hát Önök közt s teljes erőmből azon leszek, hogy egyházunkat Isten segedelmével fölvirágoztassam. . . .
Nem tudom kimondani, mennyire jól esett az az
egyszerű, de szívélyes fogadtatás, melylyel híveim részéről találkoztam. Bevonulásom diadalmenet volt, dacára, hogy diadalkapu, zászló, zene, harangzúgás, mozsarak durrogása s a kitüntetések több efféle külső jelei
mind-mind hiányozták. Elég volt nekem a hívek közöröme, tettetésnélküli lelkesedése s az a mindenoldalról
nyilvánuló őszinte szíves szeretetet. Oh mi szép, gondolám, szeretve, tiszteltetve lenni másoktól! Mi szép,
lelkipásztora, lelki atyja lenni sokaknak, kik szeretettel,
bizalommal közelednek feléd, vigasztalást, tanácsot kérve
s kik ha egyébb jutalmat nem adhatnak, legalabb igazán, őszintén szeretnek !
. . . . Beléptem az egyszerű lelkészlakba. A négy
meglehetős tagas s elég csinos szobából álló lakás most
teljesen üres volt. Végig mentem a szobákon, kisérve
mindenütt az örömben uszó hívektől, a kiknek nagyon
jólesett, mikor mondtam : Nem hittein, hogy ilyen jo
lakásom legyen; itt bizony meglehet lenni! Magamban
pedig azt gondolám : itt fogok tehát lakni, itt élni tálán egy egész életen át s dolgozni szakadatlanul és —
szenvedni ! Egyszerű, nagyon egyszerű ugyan ez „az
én lakásom,* de avagy nem cserélne-e velem száz meg
száz lelkésztársam ott a Tiszamellékén vagy a Királyhágón túl, kiknek még ilyen se jutott ? . . . . S ha
szívünkben munkakedv, pályánk iránt lelkesedés honol,
ha a hívek osztatlan tisztelete s igaz szeretete vesz
körül : a megelégedés mért ne üthetné fel tanyáját e
szerény hajlékban is ? . . . . Nyugtasd meg magadat
szívem s tanuld meg önmagad sorsán, hogy a boldogság nemcsak a palotakban, de a legegyszerűbb lelkészlakban is föltalálható. . . .
Másnap vasarnap lévén, megtartottam a szokásos beköszöntő prédikációt. A templom zsúfolva volt s az esperes
és a szomszéd lelkésztárs kíséretében meghatottan léptem
át a szent hajlék küszöbét. . . . Itt fogom tehát hirdetni
Isten igéjét s ennek a közönséges, egyszerű földmives
népnek ! . . . Istenem, mily különbség. Ma egy hete még
a legintelligensebb, legfényesebb gyülekezetben állottam
föl s most . . . . ime egy falusi templomban, falusi
gyülekezet előtt kell prédikálnom ! . . . . Nos ! és aztán ? . . . Egy falusi gyülekezet nem méltó arra, hogy
ajkaidról hallja az igét ? Vagy talán tehetségeid olyan
fényesek, hogy ifjú létedre mindjárt a legelső kathedrák után vágyakoznál ? . . . . Nyugtasd meg magadat
szívem 1 Lásd, másfél ezer lélek gondja nehezedik reád ;
másfél ezeren várnak tőled tanítást, intést, vigasztalást;
ennyi embernek üdvét, boldogságát munkálni szép és
nagy feladat. Hisz neked egy biinös megtérítésén is
örülnöd kell : oh hányan lehetnek itt a te lelkipásztori
gondoskodásodat igénylő bűnösök I S ha igazán lelke
sülve vagy pályád iránt, ha szereted hitedet, vallásodat,
lehetnél-e közönyös ennyi ember szellemi és anyagi jólléte iránt ? S elvégre, nem vagy-e te a Krisztus vitéze

s nem tartozol-e engedelmeskedni legfőbb Uradnak, Istenednek s ott lépni a sorompóba, a hol O szent felségének tetszik ? . . . kedves dolog is volna valóban,
ha mindenki maga rendelhetné el sorsát, maga választhatna kathedrát! . . . . Nyugtasd meg hát szivem magadat, békülj ki sorsoddal, sőt áldjad a gondviselést, hogy reád tekintett, hogy ily hamar révpartra
vezérlett.
A buzgó éneklés után a beiktatást végző esperes
az Urasztala elé lépve, a gyülekezethez s hozzám rövid
beszédet intézett. Mily nevezetes mozzanat vala ez
életemben ! Gondolatban Őnkénytelen visszaszállongtam a
sok csapással, küzdéssel és szenvedéssel teljes évekre ;
lelkem előtt föltűnt boldogult szüleim emléke . . . . s
ki vehetné rosz néven, ha e bánatos visszaemlékezésnél
könyekre fakadtam . . . . Föltűnt előttem a kétes homályban borongó jövő ; a nagy feladat, mely ezentúl
vállaimra nehezedik ; rágondolék gyenge erőm s tehetségemre szemben a sok, sok akadálylyal . . . . és ismét
ki vehetné rosz néven, ha könyeim még jobban megeredtek s azzal ünnepélyesen bevallottam Isten és emberek előtt, hogy félve lépek az uj pályara, hogy én
egy gyenge, erőtelen teremtés vagyok . . . .
. . . . De j, mikor erőtelen vagyok, ugyanakkor
erős vagyok !* Jézus is könyezett, a legnagyobb emberek is könyeztek s én miért tartóztatnám vissza könyeimet életem e nevezetes fordulópontján ? ! Ilyenkor
a könyek hitet, megnyugvást, bizalmat öntenek a
szivbe s az előbb erőtlennek látszó teremtés Isten segedelme mellett mindenre képesnek érzi magát. Igen !
„ha Isten velem, kicsoda ellenem? 4 mondám, s kényeimet letörülve, szilárd léptekkel mentem föl a szószékbe s félelmet nem ismerő lélekkel prédikáltam
az igét.
De most legyen elég reflexióimból. Beköszöntő
beszédemre legközelebb még visszatérek.
Lévay

Lajos.

K Ö N Y V I S M E R T E T E S .
Egyházi beszédele ünnep és vasárnap délutánra. Irta
Zombori Gedő megyaszói ref. lelkész; 1 füzet ára
' 1 frt 20. kr.
Zombory Gedő a népszerű irány művelésére és
elébbvitelére szentelte vagy legalább akarta szentelni
munkásságát. Óriási feladat, rendkívül nehéz munka;
nem is olyan könnyen megy, amint sok ember gondolja.
Erős itélő és megfigyelő tehetség, a népélet minden
oldalú ismerete, a kórtünetek komoly tanulmányozása,
az időjárás barometrumának gondos szemmel tartása,
Pál apostoli buzgóság, jó adag curapastorális, ráadásul
gyermeteg egyszerűség és naivság kell ahoz, hogy a
népies téren irányadó szónokok legyünk. Mert hát én a
magam részéről nem abban keresem és találom a népies-

séget, hogy kissé talán lazábban beszéljünk, tárgyunkra
félig-meddig készüljünk ; — hanem igenis abban, hogyha
már egyszer a népnek beszélünk, pláne lelkésztársainknak a népiesből mustrákat adunk, hát legyen a jni beszédünk a népélet igazi terméke, — közérdekű, közérthető és közélvezhető ; legyen olyan mint: a művészi kép,
amelynek minden vonása, egész coloraturája az életből
van ellesve. Azzal a legújabb divatú kor- és népszerű
beszéddel, -- amely most egy kis tudományos talpalással, majd egy kevés szentelt vizzel, itt-ott ideges jeremiádokkal örökösen az árnyképek ellen csatázik, vészharangot kongat vagy sárga földet bolygat — ma már
ugyan nem sokra megyünk. Lélek és szellem, élet és
elevenség kell ahhoz, hogy a beteg Gileádnak is lelket
és életet adjunk.
Ily óriási feladat, ily rendkívül nehéz munkával
szemben, mindjárt a szónoki műalkotás első végzendője
— a tárgyválasztás és inventio az, ami a népies egyházi
beszédirónak nem kis fejtörésébe kerül. Mit mondjon,
mit ne mondjon, hogy amit mond szívhez szóló, bölcs és
tanulságos legyen. Ott áll előtte egy igénytelen gyülekezet
— egyszerű földmivelő emberek, akik közül talán mindeniknek más a vágya, más a gondolkozás módja, külömböző
a gyógyítani valója, nem egyenlő még az értelmi képessége sem. A világi gondok küzdelmes zajában elfáradt
lelke pihenni vágyik az Urnák pitvaraban; lesi és várja
az igét; mindeniknek van valamire szüksége, amit ha
figyelembe nem veszünk, bizony csak a néma falaknak
beszélünk. Hogy Zombori Gedő az itt elmondottakra
nem is gondolt, hogy neki voltaképen a népies iránt
legkisebb érzéke sincs, azt a kiadott füzet tárgyválasztása és inventiója fényesen igazolja.
Miként maga mondja: beszédei „az ó- és uj-szövetség legérdekesebb helyeiből merített homiliák,4 — bátran
utánna tehetjük, hogy a legtöbbször feldolgozott helyekből anélkül, hogy a legújabban és a legérdekesebben
volnának felfogva és kidolgozva. Ami ajándékunk (V. sz),
Simeon (VI. sz.), A temetés története (VIII. sz.), A testvérgyilkos (IX. sz.), Bartimeus (XIV. sz.), A haziasság
(XV. sz.), A lélek böjtje (XVIH. sz.), Jézus a Gethsemane
kertben (XXIII. sz.), Jézus diadal útja (XXIV. sz.), Az
Emmausba menő tanítványok (XXVIII. sz.), Tamás (XXIX.
sz.), Dániel (XXX. sz.), Sámson boszszuja (XXXII. sz.),
A szegény özvegy két fillére (XXXV. sz.), — mind igen
ismeretes s némely írónál igen szépen fel is dolgozott
thémák. Ami azonban még nem vonna le a Zombori
érdeméből semmit, ha t. i. az alak, amit a cifra rámájú tükör mutat, — sánta, béna, púpos és vak nem
volna; nem is említve azt, hogy a szegény teremtések
még belső nyavalyában is sinlődnek. Itt van p. o. a
IX-ik számú egyházi beszéd: „A testvér gyilkos 4 (Kain
és Ábel.). Curiozitásból összehasonlítottam Gyöngyösy
Sámuelnek ugyanazon thémáról és ugyanazon textusról
irott beszédével. Minő külömbség 1 A nem népszerű
Gyöngyösy (L. Zsigmond S. elmélkedését Figyelmező
1877. 215. 1.) igazán az életből vett remek példákban

lélektani alapon, költőileg szépen és mégis népszerűen
rajzolja le a testvérgyilkosság külömböző nemeit, indokait és büntetését; mig a népszerű Zombori összevissza
beszédben, mit sem mondó bombasztokban áradozik az
irigységről és a nagyravágyásról, mint a testvérgyilkosság két indokáról. Ott van továbbá a XXIV-ik számú
beszéd : Jézus diadalútja1 (Jan. XII. 12, 13). Esetleg a
parallel textust (Mate XXI. 9. 10) Szilády László még
a negyvenes években feldolgozta. (L. Különbféle visz.
von. papi dolgozatok Sz. L. halasi leik. 1849. 183. 1.).
S ki hinné, — a nem korszerű Szilády az ő sajátságos modorában olyan meggyőzőleg, olyan korszerűen bebizonyítja : hogy miként hajdan a zsidók Jeruzsálemben Jézussal szemben, ugy mi is legtöbbnyire színeskedni szoktunk mind Isten mind embertársaink irányában ; míg
ellenben a korszerű Zombori egyebet sem csinál, mint
üres hordót abroncsol; kong, bong, dong és rimánkodik, hogy higyjük el neki: miszerint a világ ma is olyan
önző, ma is olyan állhatatlan, mint a Jézus idejében.
És ilyen az ő egyházi beszéde mind. Én legalább
seholse látom azt az egyszerű, de szivhez szóló lelkipásztort, — aki felhasznalva az időt, alkalmat és körülményt, — gyülekezetének hitét, reményét, örömét és
búbánatát igazán tolmácsolná.
Beszédeinek nagy része bizonyos ünnepélyes alkalmakra készült, ahol mintegy önként adva van a tárgy
s már maga az ünnepelyes alkalom hangolatot kelt az
ihletett szónokban. Ott van például az ó esztendő utolsó
délutánja, — a legmegradóbb és a leginkább vallásosságra hangoló pillanat. S ime a költő szerzőnek nincs
egyetlen drámai vonása sem; hidegen, üres pufogással
mondja el a magáét, hogy az év végén is megmarad
az ember munkájából : a jótett emlékezete, a sziv nyugalma és az istenbe vetett bizalom (VII. sz.) Vagy ott
van az uj év. Mennyi szép gondolat, milyen változatos
gazdag tárgy kínálkozik ilyenkor még egy nem regényíró Kocóh Ferencnek is (L. Fördős papi dolgozatok
10-ik kötet), — s ami regényíró szerzőnk a teremtés
története exegezisének száraz danájaval altatja el hallgatóit. (VIII. sz.) Ott vannak továbbá az úgynevezett
„hora canonikák,® az urvacsoraosztás utáni délutánok,
amelyeket egy buzgó lelkipásztor legjobb alkalomnak
tart arra, hogy egyházunknak egyik legszebb simbolikus
cselekvénye, — az urvacsorája iránt, kegyeletet és buzgóságot ébresztőleg beszéljen. Zombori ekkor is az ő
rémalakjaival vesződik, vagy pedig a szekeres communio utáni praedikatiok magicus képzelődését variálja :
,vettetek, ettetek szent üdvöt* . . . nyelhettek eleget
szent füstöt (XIX, XXVII, XX, V. sz.). Aztán én a
magam részéről azokat az érdekes bibliai szövegeket
sem tartom mind olyan érdekesnek, amilyennek el van
híresztelve. A többek között , Mária és Erzsébet talalkozása* (II. sz. Luk. II. 39 -47), , A táncoló Dávid
király* (XI. sz. 2. Sám, VI. 12—16,) »A nehézkóros
leány és gazdái* (XXXli sz. Csel. XVI. 16—33) épen
ellenkezőleg tartalmatlan, feldolgozásra alkalmatlan, itt-

ott ízetlen szövegek is.
hében.)

(A

magzat repese

az ő mé-

Mindezekért azonban még nem Ítélném el Zombo"
rit végképen. De hát a szellem, amely egyházi beszédein végig húzódik ; az a lázas, beteges gondolkozás,
amely minden lépten nyomon előtérbe lép, — valósaggal visszatetszést szül. Sajnálatra méltó vergődéssel
neki esik a nagy világnak; üti, veri, döngeti; ki akarja
vetni a sarkából. Elmondja, hogy a nemzetek kormányzásában a közélet minden ágában csak a sok félszegség,
pusztulás és átok található, mert a fejedelmek azt jutalmazzák, aki személyüknek hízeleg (61. 1.); az élet egy kalmár
piac, ahol arany keretbe foglalják a szennyes mázolást, kifestik az arc ráncait (77. 1.) ; a föld, melyért apáink vére hullott, maholnap már nem a miénk; nincs igazság a törvényben, becsület a közügy emberében, tisztaság a családban, hazafiság a nemzetben és kormányban, hit a
szivekben, erény a lelkekben (86 1); hazánk intézői is
az örvény szélére sodorták a nemzetet, amiben részünk
van nekünk is, mert eladott szavazatunkkal oda járultunk a romláshoz (87. 1.) s. t. b. És ez így megy lapról-lapra, praedikatióról-praedikatióra ; mintha Mitrovicsnak eme kárhoztató Ítéletére irta volna beszédeit : „ hibás benne a jellemfestés, hiányzik az erkölcsi igazságszolgáltatás ; a bűnt és az erényt, az ember nemesebb
hajlamait és rút szenvedélyeit vagy képzeletből, vagy a
simbolikus könyvek leírása és ijesztése után ismeri és
ismerteti; innét a sok torzkép, melylyel oly gyakran
találkozunk s mit a gyülekezet nagy része immáron
kezd megunni, sőt kinevetni* (Lásd Egyh. szónoklattan
59 1.). Ráadásul megakarja ingatni az emberekbe vetett
hitet, bizalmat, a felsőbbek iránti tiszteletet; istenigéjének örve alatt szószékre csempészi a partkiizdelmek rút
szenvedélyét, amit én egész tisztelettel illő helyére, a
hordó tetejére utasítok ; az ilyen politika-analitika praedikátiok ellen pedig kedvem volna felállíttatni az egyházi statáriumot.
Hogy milyennek kell lenni a jó népies, egyházibeszéd tárgyának és inventiójának, arra nézve ajánlom
tanulmány tárgyul: Édes Albertnek „Az istenházáról*
(L. Édes Alb. egyh. b. III. k. 33. lap) — Haubner
Máténak , A z igaz hit és szeretet jelenségeiről* (Egyh. b.
tár szerk. Török P. II. k. 256 1.), — Dobosnak egy
húsvéti alkalommal (Prot. leik. tár Török-Székács 1 k.
133. 1.), — Révész Bálintnak egy szűk évet követő bő
aratás előtt (Lelkt. Török-Székács 186 1.) mondott egyházibeszédét. Elébb az ilyen beszédek modorát és szellemét igyekezzünk eltanulni, ha a népies téren is mint
„Úttörők* akarunk szerepelni.
(Vége következik.)

Szabó Imre
balogi ref. s. lelkész.

B E L F Ö L D .
Válasz gr. Lónyai Béla úrnak.
Legelsőbben is az összes protestáns papság nevében fogadja köszönetemet, íidvös tanácsot, szívélyességet s jóakaratot tanúsító cikkéért, mely a közérdekű
„Prot. Egyházi és Iskolai Lap* hasábjain hozatott a
nyilvánosság elé. A sorok között olvashatja minden lelkésztársam : ti gyámoltalanok, szegények, tegyetek máivalamit szeretett családotok javáért. A cikkíró igaz
szavai szerint gondoskodva van a katonákról, tanítókról,
törvényszéki birakról, még a falusi jegyzőkről is, épen
a lelkészekről nincs. Ezen a téren vajudunk, tespedünk.
Nekem is valódi eszményképem volt, s az ma is
a lelkész nyugdíjintézet felállítása, továbbá egy országos
protestáns lelkészi gyamolda létrehozása. Ezen legégetőbb szükséggel szemben egyházmegyénkért teszünk
valamit. En is, mint gyamolda-elnök akkori elvbarátimmal együtt — az évi járulékok s kamatok felemelésével jutottam azon határig, hogy most egy lelkészözvegy kap évenként 40 frtot o. ért., mi vajmi kevés, csak
valamivel több a semminél; ezen megyei gyámoldat
óhajtottam volna nagyobb körűvé tenni azáltal, hogy
kerületileg létesíttessék gyámolda, egyházkerületi gyűléseken több ízben forszíroztam, hogy özvegyeink, árváink minél nagyobb segélyben részesüljenek, megyei interpellatióval megsürgöltem ezen legszentebb saját ügyünket ; mind ez ideig fájdalom! megfeneklett, zátonyra
került az.
Szeretve tisztelt lelkésztársaim ! Istenre kérlek benneteket, álljunk ki a küzdtérre, sorakozzunk a nemes intentióju gróf zászlaja alá, önmagunk, családunk, kedveseink érdekében, a jó Isten jutalma s kedveseink áldása
kisér minden lépésünkért. Állítsunk országos lelkészgyámoldat, vagy együttesen lépjünk szerződésre az általános első magyar biztosító társasággal; ha együttesen
biztosítunk, — a gyakorlat tanúbizonysága szerint —
többet kapnak özvegyeink, s évenként sokkal kevesebbet fizetünk.
Minő leverő helyezet — lelkész-özvegyet koldulni
látni ; a múltkor is ilyen kopogtatott ajtómon, — a
jól tartás után rongyos ruháját mutatá fel; öltöztessétek
föl, mondám : s elérzékenyülve gondoltam férjére* minő
könyelmüsfg s hanyagság ez ; majd meglátogattam egy
haldokló lelkésztársamat, panaszkodott : iszonyú kínokat
állok ki, kedves barátom, s leginkább siránkozó nőm, s
neveletlen gyermekeim nyomorult sorsa az, a mely irtóztató fájdalmakat okoz, a keserű gondolat a vért
agyamba kergeti, kínoz, nem enged meghalni. Istenem!
gondoltam, minő bűnös mulasztása az a múltban s a
jelenben élő lelkészeknek.
Szívem teljességéből kérlek titeket lelkésztársaim,
kövessünk el mindent, amit emberi erő csak kivinni
képes családunk érdekében ; de miként ?
A nemes gróf ajánlatát, az ügynökség érdemére j

nézve nem helyeslem, mert ez sok helyen kivihetetlen,
pl. Mezőlakon egyházkerületünk sürgeti a tömeges biztosítást tűz ellen, s minden jobb módú gazda, biztosított az
első magyar társaságnál, most már ügynök lévén, lelkészügynökre szükség nincs. Ilyen példa lehet több is, hanem igenis munka, s takarékossággal igen sokat lehetett tenni régen, igen sokat lehet kivinni ma. Tegyük
félre a luxuscikkeket, (férfi és nő egyiránt) míg különösen a betéti összeg készen nincs; szivar, bor szinte
luxuscikkek, mert sok 70, 80 éves vizivó embereket
ismerek én a legegészségesebbnek, míg ellenben sok borivó ezerféle bajban sínlődik. A takarékosság, erős alapja
egyesek, családok, államok jólétének s felvirágzásának.
Mi szeretünk idegen bajok, érdekek szellőztetésével vesződni, évek folytán okát keressük a vallási közönynek, a templomok ürességének, majd a leik. majd a nép
okoztatik. Szerintem egyedüli oka a megromlott társadalom, a corruptio, de nem a lelkészek ; mert Végh Ignáctól
eltanulják a kisebb állású egyének is ez aljas bűnt, némelyek más alakba, de szinte a corruptióban lélekzenek,
midőn igen sokan birtokukat hitestársukra íratják, hitelezőjüket megcsalják, megrabolják s szégyenérzetükben
kerülik a templomot, — s nem csak ők, hanem a testvérek, sógorok, 5, 6 család, s váljon mit tehet a lelkész
ezen ragaly ellen, midőn az államhatalom se képes
megfékezni, kiirtani ezen undok ragályt; hirdeti a lelkész az Úr hatalmas igéit lelke minden erejével, de
csak zengő érc, s pengő cimbalom az sok keresztyén
atyánkfiára nézve; néhol kisebb, néhol nagyobb mérvben üti föl fejét e szörny, e corruptio s így némely községben több, némelyik községben kevesebb a templomba járó. E tekintetben a lelkészt okozni egyátaljaban
nem lehet, nem szabad.
Tegyük félre a társadalom e rémképét, segítsünk
magunkon, az isten is megsegít, áldozzunk mi magunknak , adakozzunk a magunk számára, gondoskodjunk
szeretett családunkról. Vitassuk meg ez egészséges eszmét e becses lapok hasábjain, — s jöjjünk össze az
egész országból az ágostai lelkésztestvérekkel együtt
Budapesten saját költségünkön, s megbeszélvén e szent
ügyünket minden részletében, lépjünk szerződésre az általanos első magyar társasággal. Gróf ur így nyilatkozván cikkében : engem ezen ügy olyan mélyen érdekel,
hogy magam csekély szolgálatát, az ügynek, ha kívántatik, a legszívesebben felajánlom, a mely szívélyes nyilatkozatnál fogva bátor vagyok felkérni a nemes grófot arra,
hogy legyen szíves e szent ügy érdekében az első magyar
biztosító társaságnál egy kimutatást kieszközölni, s e
becses lap hasábjain közzétenni a díjszabályzatról,
—
ha p. o. 400-an összeállunk, ennyi vállalkozót csak
tudunk toborzani; ha kibontjuk zászlónkat, melyről talán nem fogják azt mondani, mint az egyszerű pártvezér zászlójáról : rongyos zászló biz ez, (museumba
való, ugy hiszem sokan, igen sokan leszünk. A kivánt
kimutatásból óhajtanánk megtudni, hogy 30 éves kortól

6o évig: iooo frtól 10,000 frtig évenként tömegesen
összeállva, mennyit kellene fizetnünk.
Mig időnk van, tegyünk mindent családunkért, nélkülözzünk, takarékoskodjunk, bizonyosan áldás kisér
sírunkba.
Seregély György.
mezőlaki ref. lelkész.

K Ü L F Ö L D I EGYHÁZ ÉS ISKOLA.
A Gusztáv-Adolf-egylet 34-dik nagygyűlése.
(Folytatás.)

Bejelentve azután elnök, hogy az egylet hű mun
kása, Juh is eh könyvelő e gyűlés alkalmával ünnepli működése 25 éves jubilaeumát, következnek a követek
beszédei.
Eppler szól a schweizi protestáns segélyegyletek
és gyülekezete, Birsfelden ; Knittel lelkész Straszburgból
az elzasszi evangelizáló társaság ; Segers lk. Leydenből
a németalföldi G. A. e.; Stahl igazgató Párizsból a
prot. központi társaság és a theologiai intézet; Reichard
gyáros Erstein elzasszi egyház, Dr. Kraster esperes
Erdélyből az erdélyi főegylet, JLaszenstein lk. Bischofsburg, Rothfliesz és Seeburg, pózeni egyházak nevében
és érdekében. Fajdalom, ez érdekes beszédeket csak jelezhetjük.
Ezekkel s ima és énekkel a gyűlés fél 4-kor véget
ért és 4 órakor vette kezdetét a közebéd a városi kert
impozáns termében. Onnan üdvözlő távirat küldetett a
német császarnak. A pohárköszöntők közt különösen
Fricke és Gerock-éi tűntek ki.
Estére nagy kivilágítás volt tervezve a városi kertben ; de ez az eső miatt elmaradt, miért is a vendégek
a nagy ünnepi terembe gyűltek össze. Kilenc óra tájon
nagy „Hoch'-ok közt megjelent a nagyherceg egy adjutánssal katonaruhában, s helyet foglalt az emelvényen
lévő elnöki asztalnál. Az egylet elnöke igen elmésen üdvözölte a nagyherceget Schleiermacher egy nyilatkozatával, melynek szíves éltetés lett a vége. Zene és poharazás között folyt el egy kis idő, mire azután a nagyherceg — mint a német egység egykori fő szószólója
— többek közt mondá : sÓhajtanék megemlékezni azon
eseményről, mely mindnyájunkat egyesít, az egység és
erő eszményéről, német hazánkban® stb. Ennek is vége
lett az éltetés, — a német császár éltetése.
A kellemes véletlen pedig épen ekkor hozta meg
Vilmos császár távirati valaszát, mely felolvastatván,
megélj eneztetett.
Tizenegy óra táján éljenek közt távozott a nagyherceg, miután népszerűségével megnyerte mindnyájunk
szívét.
September 16-kán reggeli l/s9*kor Doll praelatus
imajával nyílt meg a gyűlés.
A számadásjielyességének bejelentése és a 3 számvizsgáló megválasztása után, Záringer weinheimi lel-

kész s bádeni főegyleti elnök előadást tartott a bádeni
diasporáról.
Tizenöt évvel ezelőtt még csak 22, most 43 egyházat
számlál a diaspora, mely hajdan kiválólag protestáns
volt. Az egyházunktól elszakadásnak csupán egy példáját adjuk Kenzingen város akkori sorsanak vázolásában.
Ott a reformáció idejében, osztrák uralom alatt,
Other prédikált s ennek hatása alatt már 1522-ben az
összes polgárság csatlakozott az evangyéliomhoz. De
már 1524-ben hadat vezetett ellenök Ferdinánd főherceg. Othert 200 fegyveres polgár átkísérte a bádeni
őrgróf területére s így biztonságba helyezte, de a viszszatértek addig nem bocsáttattak a bezárt városba,
míg feleségeik és 350 gyermekök iránti tekintetből,
vissza nem tértek a katholikus egyházba. Az egész városi tanács törvényszék elé allittatott és a ^fő eretnek,®
a város jegyzője elrettentő példa kedveért kivégeztetett.
Az elégetett bibliák és lutheri iratok hamujára
kellett térdelnie, holott azután neje és gyermekei lattára feje vétetett. így lett Kenzingen újra római katholikus ! De ez a Kenzingen és a többi 42 helység újra
feltámadt és visszafoglaltatott.
A bádeni lakossag 1ls-da evangelikus, %-da kath.
és az országnak ö / 7 de diaspora.
Eddig 6 egyház vétetett fel az országos szervezetbe. Öt gyülekezet bir templommal és paplakkal, 2
imaházzal és paplakkal egy tető alatt, 2 csupán imahazzal, 27 ideiglenes termekben vagy szívességből alkalmilag átengedett templomokban végzi istentiszteletét.
Epületeiket 92,000 marka adósság terheli. A G. A.
egyletek már 400,000 m. segélyt adta : e diasporának,
de meg is érdemli, mert 10,973 lélek és 402 helységnek lelki ellátásáról van szó. Maguk a szétszórt hívek, a
mennyire megtudhattuk 178,000 márkán jóval felül áldoztak, mi hithűségök mellett bizonyít.
Ellátja a diasporát 6 rendes pap, 10 diasporalis
pap és 13 más rendes pap, kiknek 1—2 ily pont átadatott gondozás véget. (Lám, magyar 'atyámfiai így
fognak össze, hogy a szórványos hívek, egyházunk
számára el ne veszszenek 1 Ev. gyámintézet, domestica, ilyen tér nektek is kínálkozik!) Némely diasporális egyház vidéke 70 helységet íoglal magában!
Elősorolja azután a sürgős teendőket és azon
végzi, hogy a többséget képező kath. atyafiak legszebb
egyetértésben élnek a protestánsokkal, hogy templomaikat is megnyitják az ev. istentisztelet számára.
A császár telegrammjának felolvasása után, bejelentette minden főegylet adományát a nagy szeretetműre s ezt követte néhány követnek előadása.
Seitz antwerpeni lelkész szólt a belgiumi diasporárol. Láng Adolf mondott üdvözletet a tiszántúli ref.
superintendentia részéről és szólt az őt kiküldött református Szeged érdekében. Schur szólt a bielitzi ev. tanitó képezde, Dr. Borchard szólt La Plata és Brazília
8*

evangelizátiója, Dr. VoigJt a poseni szegény egyhazak,
Konig Speyerből az ottani Luther-dóm építése érdekében.
Gazdálkodom a térrel azért, hogy a G. A. egyl.
egyik legfőbb ékességét, a szeretet művét kiemelhessem.
Kijelöltetett a szeretet-adományra Warpulin en Keleti Poroszországban, GroszLassowitz északi Sziléziában
és Zágráb.
Bogge potsdami udvari lelkész és központi bizottsági tag, következőkben adta e 3 egyház jellemzését.
Warspulinen a katholikus Ermland és Lengyelország közt fekszik, mint a római propaganda által veszélyeztett végvidéke az ev. egyháznak. Szép csendesen alakíttatott ugyanis az utolsó évtizedben 16 uj katholikus egyház az ezelőtt teljesen ev. mazurok közt.
Egy kis területen, hol ezelőtt csak 4 katholikus létezett,
van most 1000, minek oka részint a katholizálás, részint
a mazurok földjeinek katholikus kézre tervszerű kerítése.
A gazdag kath. ermlandi szomszéd birtokosok pénzt
kölcsönöznek a szegény mazur parasztnak, felmondják
s végrehajtás alkalmával megveszik ingatlanát. Egy
ilyen uj egyházban lévő kath. pap ekkép ír tiszttarsaihoz: „Aranyos kilátás, itt mindent keresztül lehet vinni,
csak pénzt ide, pénzt 1* És pénzben nincs hiány, nemcsak templomépitésre, hanem földszerzés utján katholikusok áttelepítésére is. Mondják, hogy a frauenburgi
káptalan egg millió tallért szánt a birtok változási százalékokból nála befolyó jövedelemből Mazuria folytatólagos katholizációjára.
A mazurok jelleme is okozza az áttéréseket. Nagyon szeretik a fényes kultuszt, igen babonások. Képesek a biblia mellett olvasni egy nagyon elterjedt iratot,
melynek címe e következő : „Mennyei levél, melyet az
Úristen sajatkeziileg arany betűkkel irt, melyet találtak
Britanniaban a tölgyfa-hegyen, Mihály arkangyal oltára
előtt: senki nem tudott e levél és annak eredete felől.®
A mazurok búcsút is járnak, kath. templomokban
pénz áldozatot is tesznek; egy ev. tanitó neje is áldozott valamely szomszéd katholikus oltáron. Oly szokások ezek, melyek a katholikus uralom idejéből fennmaradtak a mazurok közt.
Ezek ellenében a filíalis iskolákban rendeztek ev.
istentiszteleteket és utazó lelkészeket alkalmaztak, de
ez nem volt elégséges. Szükség volt egy őrhelyre a
katholicizmus előnyomulása ellen. Ilyenné alakíttatott
1875-ben Warpulinen és csatoltatott hozzá 18 állomás,
melyben 13 50 katholikussal szemben találtatik 3318
evangelikus.
Itt legelőbb iskolát építettek, mely imaházul is
szolgál. Rendesen kiemelik az ajtókat és ablakokat,
hogy a kívülállók is hallhassanak; ünnepek alkalmával
azonban neheztelések közt fordulnak vissza. Szükség
volt paplakra, hogy papot lehessen elhelyezni és dr.
Hermann egyházi főtanácsos ezt, az egyházi főtanács
11,714 márkányi segélye mellett ki is eszközölte. Papot
hívtak, ki buzgón gyűjtötte össze a híveket, de a szűk

és fojtott levegőjű iskolaban nem bírta ki a praedikálást
s helyébe segédlelkész jött.
Kitűnt tehát, hogy templomra elkerűlhetlen szükség van, hogy ez méltó központja lehessen az uj egyházi szövetkezésnek. Az egyház maga 2000 márkát rakott össze e célra s kölcsön és G. A. egyleti adományokkal bír 35,000 m. építési alappal, de még 13,519
márkára és az adósság törlésére van szükség. Kilátás"
ban van, hogy a császártól is kegyadományt kap. Alkalmas és szép fekvésű építési tere használatlan hever.
A szeretetadomány megszavazása esetében itt kielégítő segélyt nyerne az egyház. Segíteni kell e helyen,
mert veszély fenyegeti kívülről, mivelhogy a várakozásba belefáradt hívek könnyen indíthatók arra, hogy
ingatlanaikat eladják ; belül is veszély van, mivelhogy
a hűség elől tűnik a remény, hogy életökben még jutnak-e templomhoz.
Gross-Lassowitz, fekszik felső Sziléziában a lengyel
határon. György, brandenburgi őrgróf idejében elterjedt
itt a reformácio. De a fehérhegyi csata után beállt az
ellenreformáció, mely a protestánsokat templomuktól
megfosztotta. Nevelte a hanyatlást, hogy sem lengyel
nyelvű evangelikus bibliáik és vallásos könyveik, sem
lengyelül és németül egyarant értő papjaik nem voltak.
Csak ott, hol előkelő és hűségesen evangelikus volt a
földesuraság, ott volt az evangélikusoknak menhelyük,
így állt a dolog Gross Lassowitzal is, hol a Hohenlohe
család ev. volt. Templom hiányában csatlakoztak Creutzburg ősrégi egyházához. Mikor azonban 1675-ben az
utolsó birtokos, György Vilmos, meghalt, elvétetett itt
is a templom, mely csak XII. Károly idejében adatott
vissza. Újra csatlakozott tehát Gross-Lassowitz Creutzberghez, ámbár ettől 1 — 2 l f 2 mérföldnyire feküdt.
Itt is eleinte az iskola lett imaházul is hasznalva
s végezte ott az istentiszteletet a creutzbergi helyettes
lelkész. A lelki gondozás azonban elégtelen volt, mi a híveknek annyival rosszabbul esett, mivelhogy a köriiltök
lakó katholikusok gazdagon voltak ellátva. Ugyanis oly
helyen, melyen 1200 evangelikus tamplom és pap nélkül tengődött, 4 tekintélyes k. templom foglalt helyet.
Sőt évenként kellett nekik azon keserűséget elszenvedniük, hogy szomszédjokban ünnepélyes processiót rendezett a katholikus papság az evang. hit e vidéken
kiirtásának emlékére.
Már 1843-ban szándékoztak templomot építeni.
De kérelmeik nem birtak elég nyomatékkal sem az egyházi főtanácsnál, sem a G. A. egyletnél. Csak midőn
186i-ben mellettök az oppelni G. A. e. is felszólalt
és Sziléziában általános egyházi gyűjtés folyt érdekokben, jöhetett létre 1864-ben templom, utóbb pedig
az egyházi főtanács közbejöttével megállapittatott a
papi fizetés. A lelkész most Creutzbergből átköltözött Grosz-Lassowitzra a parasztudvarból álló papi lakásra. A paplak építésére Becker városi tanácsos eszközölt ki 24 000 márka kölcsönt, de ez B. halála után
felmondatott. Ugyanekkor az anyához tartozó Sausen-

berg nevü filiában, a sziléziai G. A. egyleti gyűlésre
menő követeknek indóházukban diadalívet állítottak ily
felirattal :
24,000 m. adósság körülvesz,
Ha Isten és ti akarjátok, nyoma se lesz.
A felmondott váltót kifizette a G. A. egylet központi bizottsága. Mindazáltal fennmaradt még 14,000 m.
adósság és a papi dotatio emelésének szüksége, hogy
oly egyént kaphasson az egyház papjául, kinek maradása is legyen e helyen. Megérdemli e gyülekezet a
szeretetadományt, mert egyházias és mert rendezése
után várható, hogy az Ujeszti herceg elvállalja a patronátust.
Zágráb. Van Horvátországban 19963 protestáns,
kik 360—400 helyen szétszórvák és 14 papi állomás
alatt állanak s leginkább a magyar egyházkerületekhez tartoznak
Sehova sem tartozik azonban Zágráb,
mely egyedüli központja a többi horvátországi protestánsoknak s melynek diasporája 5000 lelket számlál.
Itt is találkozunk reformátori emlékekkel. Slavoniából szármázott Flacius Mátyás, ki Illyricus név alatt
személyes barátja volt Luthernek. Az akkori püspökök
is a reformáció szellemében működtek. Ungnad báró
Horvátország parancsnoka a török háborúk idején szintén hű követője volt az evang. vallásnak. Würtemberg Urach nevű városában nyomtatott kisebb nagyobb horvát és vend nyelvű vallásos iratok ezer
számra lettek a délszlávok közt elterjesztve ; köztük az
evangyeliomok és az apostolok cselekedetei, Luther
kátéi, postillai, egyházi énekek, az augsburgi hitvallás
fordítása, Melanchthon hittana és a württembergi egyházi rendtartás. Ez iratok fölötti örömében — nem tekintve
javai és hazája elvesztését — így irt Ungnad Ulm városához, mely más városok és fejedelmek segítségével
előmozdította az evangyeliom terjesztését: »E könyvek,
különösen a horvát és szerb nyelven írottak egész Horvát, Dalmátországban, Boszniában, Szerbiában, Bulgáriában s túl egész Konstantinápolyig olvastatnak. Sőt remélte, hogy a mindenható ezen eszköz által a törököket verni fogja mindenható és örök igéjének fegyverével és ilyenképen felállítandja köztük az ő országát.*

1687-ben törvénynyé lett, hogy Horvátországban
ezentúl is csupán katholikusok szerezhetnek birtokot,
sőt még Mária Terézia idejében is határoztatott. hogy
az ev. vallás kirekesztetik ez országból. Sőt II. József
türelmi pátense is csak feltételesen lett alkalmazva és
mikor Magyarország 1790-ben államilag elismerte a protestáns egyházat, még akkor is Horvátországban tiltva
maradt protestánsoknak birtokokat szerezni és hivatalokat viselni.
Még 1848. sem hozott a horvát protestánsok számára vallásszabadságot.
Ezen harmadfél századig, 1860-ig tartott üldözés
után, mégis csodalatos, hogy ott a protestantismus végkép még sem irtatott ki. A legtöbben kénytelenek voltak hitökról lemondani. Házassagot kötni, egyhazakat
alapítani, ev. papokat meghívni, még csak privátim is
istenitiszteletre összegyülekezni nem volt szabad ; halottaikat ujabban sem engedték temetőkben eltakaríttatni,
hanem ének és szó nélkül erdőkben és kertekben lettek eltemetve.

Az evangyeliomi lan általánosan elterjedt Horvátországban, Zrínyi Miklós, Erdődy Péter, Frangepán Ferencz, Draskovics György püspök és majdnem az egész
nemesség hódolt a tiszta evaegyéliumnak. De sehol nem
működött az ellenreformáció oly gyökeresen, mint itt.
A bécsi béke előnyei nem juthattak érvényre Horvátországban. Erdődy Tamás bán, a magyar országgyűlésen kijelenté : „Karddal fogjuk eme pestist (a protestantismust) kiirtani, mihelyt küszöbünkre lép ; a Száva,
Dráva és Kulpa közül egygyel itatni fogjuk az uj vendégeket ; inkább el akarok országommal válni a magyar
koronától, mintsem, hogy uralkodásom alatt e pestis
terjedjen el országomban.*
II. Rudolf idejében, minden protestáns pap elfogatni, megöletni rendeltetett.

1877-ben megalakittatott a presbyterium, melynek
elnökévé gróf Schlippenbach lett. Már első évben emelkedett az egyház vagyona 53 ftról 5566 ftra. Két évig
még a laibachi és marburgi papok segítették ki az egyházat szolgálataikkal. De tulajdon lelkészre égető szükség
lévén, késznek nyilatkozott a G. A
e. központi
bizottsága, hogy 5 éven át évi 5 50 frttal járul a papi
fizetéshez. Ily segély mellett papot választott az
egyház, még pedig Diam'tAa András batizfalvi szepesmegyei ev. lelkész személyében, ki hivatalát multévi
októberben foglalta el.
Nincs azonban se temploma, se paplaka, se iskolája és 2470 frtyni kiadását sem bírja 536 frtot tevő
bevételeiből fedezni.
Kell tehát, sőt már épít paplakot, hogy, az eddigi

Mindezen bajokon segített az 1859-ki vallásügyi
pátens és azon rendelet, hogy a horvát protestánsok
polgári- és vallás szabadsagára nézve a magyar törvények lesznek érvényesek. Megtoldotta e szabadságot a horvát tartomanygyűlés azzal, »hogy önálló egyházzá alakuljanak és mint ilyen hazai egyházi hatóságok alá rendeltessenek,® valamint, hogy horvát politikai
hatóság gyakorolja a főfelügyeletet.
Ezek után alakult meg 1860-ban Zágráb, mint
Laibachnak filiaja. Már 1862-ben folyamodott a kis
egyház a G. A. e.-hez segélyért. Utóbb elvalt Laibachtól és önmaga állított bérlett helyiségben imaházat
és iskolát és hívott lelkészt. Ez utóbbi azonban teljesen
méltatlan volt ily fontos helyre. E balfogás veszélyét,
több más evangyélmi szellemű f é r f i ú v a l együtt, kivált gróf
Schlippenbach Ernő, nyugalmazott porosz ezredes, haritotta el. Ez erős hitű, nemes jellemű férfiú (ki naponta
tartani szokott házi istentiszteletében imába foglalja a
zágrábi egyházat és annak papját) tanácscsal, tettel és
kérvényezéssel segiti az egyházat és a német császártól
ennek számára 1000 tallér kegyajándékot eszközölt ki.

imateremért járó 300 frtnyi drága lakbértől menekülhessen s abban imatermet is készíthessen. A város szép
építési telket adott oly feltétel alatt, hogy mutassa ki
a szükséges épitkezési alapot s 3 év alatt megkezdessék az épités. Ezek nehéz feltételek, kivált oly helyen,
hol nem csupán egyes egyházról, hanem az ország
központjáról és Bosznia evangelizatiójáról is van szó.
Károlyváros és Várasd már is képezik Zágráb
filiáit.
Itt tehát a protestáns egyház legfontosabb végvidékéről van szó, melyet meg kell védeni.
Ezen jeles és részletes előadás után következett a
szavazás, melynek folytán 121 szavazatból
Warpuhnen
13, Grosz-Lassountz 27 és Zágráb 81 szót kapott s így
Zágrábé lett a szeretet-adomány.
Bejelentetett pedig, mint szeretet-adomány 25050
márka 76 fillér, még pedig a győző egyház részére
16177 m, 50 f., mindenik elbukó egyház részére 4436
m. 63 f.
A szavazás eredménye általános örömet keltett a
gyülekezetben ; érezte mindenki, hogy ez így legjobban
van s ily hangulat közben fellépett az ősz gróf Schlippenbach, paphoz méltó bibliai stylusban tartott rövidke
köszónetmondásaval, melyet valóban klassikus modon
igy fejezett be : „Szónok nem vagyok, de halatelt szivem
van mindnyajok iránt.® Méltó ide igtatni az elnök megjegyzését e köszönetre : „Az irás, gróf úr, tele van
harcosokkal, ki ugy mint a kapernaumi százados az Úr
rendelkezése ala adták magukat; Ön szaporítja ezen
magukat Istennek szentelt férfiak seregét.*
Hasonlóképen Dianiska is szívből fakadó hálát
mondott, mi nem is lehetett máskép; mert hiszen e
jeles férfiú nagy fajdalommal létrehozott kezdeménye a
zágrábi mű, melyért — úgyis, mint vér, ami vérünkből
— megérdemli a magyar evangyélmi egyház buzdító
elismerését. Fájdalom, értesülest vettem, hogy az imaházul is szolgálandó uj paplak a földrengés következtében
összedűlt!
Láng Adolf.
(Vége következik.)

I R O D A L O M .
A balatonfüredi szeretetház 3-dik értesítője 1871 —
1879. Szerkesztette Nagy Áron, az intézet igazgatója.
— Ez intézet, mely főkép Molnár Aladár fáradozásainak
köszönheti lételét, 3 szakképzett nevelő vezetése alatt
3 csaladba, 19—19 növendékkel van beosztva. A növendékek családokba osztásánál, a nevelők úgy intézik
a dolgot, hogy minél különbözőbb korú és jellemű gyermekek kerüljenek egy ugyanazon csaladba. Az intézetbe
fölvétetnek teljesen arva, magyarországi, legalább 6,
legföljebb 13 éves, szellemileg művelhető, testileg egészséges fiuk. Kóbor, a szülei háztól elcsapott, úgynevezett
„magajött* fiuk is nagyszámmal vannak azon 118 nö-

vendék közt, kik 25 vármegyéből kerültek ez intézetbe.
A fölvett növendékek 16-ik életévük betöltéseig maradnak az intézetben, s akkor, vagy néha még valamivel
előbb, jóravaló iparosok vagy kereskedőknél helyeztetnek el, mint inasok. A szeretetház a kilépett növendékekről is gondoskodik, őket folyton figyelemmel kiséri s a magukviseletéről belépésükkor nyitott naplóban
a följegyzéseket folytatja. Eddigi tapasztalat szerint, a
kilépett növendékek az intézet iránt gyermeki szeretettel viseltetnek, majdnem kivétel nélkül leveleznek az
igazgatóval, s többen gyakran meg is látogatjak az
intézetet. A szeretetház növendékei magában az intézetben rendes elemi és felső népiskolai oktatást nyernek.
Az iskolai oktatással párhuzamban alkalmaztatilc a munka,
mint a képzésnek nem kevésbé fontos eszköze, és pedig
a növendékek kerti, szőllő és mezei munkán kivül házi
és némely házi-ipar munkákat is végeznek. A gazdasági
munkakra az intézetnek 2 hold faiskolája, 2 hold kertje,
6 hold szőllője, 22 hold szántóföldje s 16 hold rétje
van. Az egész területen minden kézimunkát a növendékek végeznek a családtanitókkal együtt. Csupán a
termények behordásánal és aratáskor kévekötözésre alkalmaztatik néhány napszámos. A kert egész nyáron
ellátja az intézetet zöldséggel és főzelékkel ; a szőllő
és mezei gazdaság a kerttel együtt évenként 4—500
frtot jövedelmez. Mint hitfelekezeti jelleggel nem biró
intézetbe, bármely vallású szegény árva fiu felvétetik,
saját vallásában neveltetik és egyházi tanaira saját
egyházabeli egyén által taníttatik. A vallási nevelés eszközöltetik : a vallási oktatás, a nyilvános isteni tiszteleten való részvétel, továbbá házi áhitatosságok gyakorlása és átalában az egész neveléssel a vallásos érzés
ébresztése és élénkítése által. A növendékek közül vallásra nézve r. kath. 47, ref. 11, ág hitv. 2, gör. kath. 1.
Az intézet helyisége 3 nagy épület, melyek egyszerű
festett bútorokkal vannak ellátva. A fiúk reggelit, ebédet, uzsonnát kapnak. Egyenruhájuk nincs ; 3 rendbeli
ruhájuk van, melyeknél a célszerűség, tartósság és egyszerűség a szabály. Efféle takarékoskodó intézkedéseknek tulajdonítható, hogy egy-egy növendék neveltetése
átlag csak 149 frt 5 krba került évenként. Általában
véve bizvást elmondhatjuk, hogy alig van jótékony
intézetünk, mely oly szépen sikerült volna, mint a füredi
szeretetház.
Beköszönő egyházi beszéd. Elmondotta Miskolcon
az avasi templomban 1880. sept. 19-én Tóth Dániel ref.
lelkész. — Isten beszédének sáfárától méltán megkívánják,
hogy hivatalba lépésekor beszédet mondjon, mely ne
legyen csupán az ajkaknak zengése, hanem a szív
érzésétől, a lélek meggyőződésétől sugallt legyen. Szerző
valódi meggyőződéstől áthatottan szól a lelkész feladatairól, Ígérve, hogy mint lelkipásztor hirdetni fogja
híveinek Krisztus evangyeliomát, mert hite szerint oly
isteni erő és hatalom van abban, mely folytonosan
munkálkodik s áldó hatással nyilatkoztatja ki magát I.,
az összes emberiség életében s igy a világtörténelemben,

2., az egyes emberek életfolyásában. E tételek bebizonyítása képezi központját, lényegét e kerek egészszé formált
kis beszédnek. Ára 20 kr., a bevétel a miskolci ref.
elemi iskolák javára fordíttatik.
A Franklin-társulat kiadásában megjelentek : Tanítók könyvtára.
Szerkesztik dr. Kiss Áron és Péterfi
Sándor. I. Gyakorlati tanítások s az 1868. XXXVIII.
és az 1879. XVIII. t. cikkek értelmében készült népiskolai tantervek. Ára 80 kr. — II. Nyelvtudományi értekezések. Ára 60 kr. — Kis hegedű. Versek, mesék
és dalok jó kis gyermekek számára. Irta Horkai bácsi.
Ára 40 kr. — Illemtan.
A társadalmi illemszabályok
kézikönyve, Mme. d'Alq és Ebhardt Ferenc munkái
után irta K. Benicky Irma. Ára 40 kr.
Dr. Bayer Ferenc Pancsován, Kisfaludy Károly
halálának félszázados évfordulója alkalmából a kegyelet
adóját kivánja leróvni a boldogult szelleme iránt Kisfaludy K. élete és költészete című munkájával. Méltóbban
nem iilhetnők meg Kisfaludy emlékét, mint hogy ismételten végig tekintünk munkásságán s eszméivel társalgunk, melyek oly nagy célra vezérlik vala a nyomaba
lépő ivadékot. A 16—18 ívnyi munka január derekán
jelenik meg. Előfizetési ára 1 frt 20 kr., a megrende"
lések dec. 31-ig Pancsovára, Bayer F. úr nevére címezendők. Gyűjtőknek 9 előfizető utan I tiszteletpéldány jár.

K Ü L Ö N F É L É K .
* Személyi hírek. Könyves Tóth Mihály ref. lelkipásztor és Fráter Imre az érmelléki egyházmegye
segédgondnoka, Debrecenben nov. 29-én közigazgatási
bizottsági tagokul ismét megválasztattak. — A „Szentesi Lap 8 vezércikkezik az ottani ref. egyházban nov.
21, 22 és 23-án roppant izgatottság közt végbement
lelkészválasztásról. A választást vezető egyházmegyei
küldöttséghez, mint már emiitettük, beadatott összesen
1146 szavazat, melyből 718 Gerőc Lajos anti lelkészre
esett. Maijai Péter 280, Pólya Ferenc tanar 148 szavazatot
kapott, Csák Máté időközi lelkész a jelöltségtől visszalépett. Nevezett helyi lap nyugalomra inti a pártküzdelemben fölizgatott szenvedélyeket. Két év óta úgy
sincs nyugta a szentesi ref. egyháznak ; most már, hogy
kellő rendben végbe ment a választás, nagy ideje volna
megpihenni 1 — Nagy István nagyváradi ref., Rimler
Károly ottani ág. h. ev. lelkész és Ritoók Zsigmond bihari ref. egyházmegyei segédgondnok Nagyvárad városi
képviselőnek választatott. — Haan Lajos békés-csabai ág.
hitv . ev. lelkipásztor és ismert történettudós, a mult vasárnap
érte meg csabai papságának 25-ik évfordulóját. LIuszonöt évvel ezelőtt jött Csabára Nagy-Lakról elhunyt atyja, Haan János helyére, s azóta folyton
ott munkálkodik. A jubilánsnál a mult szombaton,
azon alkalomból, hogy Szabó Károly kolozsvári egyetemi
tanár vendége volt, társaság gyűlt össze, s ezúttal dr.

Szeberényi superintendens, megemlékezve a 25 éves évfordulóról, meleg szavakban fejezte ki szerencsekivánatait
Haan negyedszázados jubileumához.
* Az Abaujmegye keleti határszélén a legenyemihályi vasúti állomástól mintegy fél órányira fekvő fel
sőregmeci Árpád korszakbeli román izlésii templomot,
mult hó 27-én Myskovszky Viktor vezetése alatt egy
bizottság megvizsgálta. Ezen vizsgálatnál kitűnt, hogy
a templom még a XII. században épült. A templom
oly romladozó allapotban van, hogy veszélyes voltánál
fogva hatóságilag bezárták. Ezen érdekes s a tatárjárás
előtti időből származó műemléket a jövő tavaszkor restaurálni fogjak. Egyébként a felsőregmeci templomot
még e nyáron megvizsgálta Bokor József sárospataki
akadémiai tanár, a szépészeti muzeum őre, dr. Ballagi
Géza és dr. Rik Gusztáv társaságában. Vizsgálatanak
eredményét a Pesti Naplóban le is írta, s többek közt
azt az érdekes fölfedezést constatálta, hogy a felsőregmeci templom belső falán többszörös mészréteg alatt
árpádkori falfestmények nyomai is láthatók.
* A mérsékelt köztársaságnak szüntelenül tűntetesekkel kell küzdenie Parizsban. Mindkét szélső part, a
klerikális és kommunista, egyie demonstrál. A Lacordaireünnep alkalmaból, melyet hétfőn reggel tartottak, egy Mon
sabre nevü domonkosrendi szerzetes igen izgató Leszédet
mondott a kormány ellen. A szószéken könnyekbe tört
ki és gyalázta a köztársaságot a kongregációk kiűzetése
miatt. E beszéd következtében mise után az emberek a
templom előtt csoportosultak és kiabálták : „Le a rendeletekkel! Le a köztarsasággal 1* Tizenkét egyént elfogtak, kik többnyire katholikus intézetbeli tanulók, de
volt köztük egy államügyész is, a „Civilisation* egy
munkatársa és egy hölgy, ki annyira magán kivül volt,
hogy csak négy fogdmeg bírhatott vele. Másfelől a
„Lanterne® szerkesztősége által vezetett kommunisták,
alairasokat gyűjtenek a lelkiismereti szabadság érdekében „mely csak a cultusbudget azonnali megszűntetésével és az egyháznak az államtól való teljes különválasztásával biztosíttatik. Farre kommunárd sírjánál szintén
tűntettek a kommunárdok. Miután virágbokrétát tettek
a sírra, Perin szélsőbaloldali képviselő emlékbeszédet
akart mondani. De a rendőrség megtiltotta ; s minthogy
Perin nem akart engedelmeskedni, elfogta őt. Midőn
erre a kummunárdok kiabáltak : „Éljen a szociál-forradalom ! Éljen a kommunel*, a fák mögül előnyomult városi rendőrök egy tucat tüntetőt elfogtak. A kommunárdok közt e miatt nagy az izgatottság.
* A sár-szentlőrinci ev. gyülekezet, mint lapunknak
irják, e nyáron 5000 forinton újíttatta templomát Geiger Flórián tolnai- jeles építész által. A költséget az
egyes egyháztagokra vetették ki; ezenkívül történtek
adakozások is, ilyen Uzdról Fördős Lajos úr 50 frtja,
Koncsics János úr 50 frtja, Szegszárdról Pap Lajosné
úrnő adománya stb.
* Amsterdamban „keresztyén református szabadegyetem* alapíttatott, mely tulaj donkép protestáns mel-

lék-kiadása a löweni r. kath. egyetemnek. Az amsterdami uj egyetemen 5 tanszék van a theologiai tudományok, I azaz egy tanszék a jog- és állam-tudományok számára. Tanára is kevés van az uj univerzitásnak,
de aránylag tán még kevesebb a hallgatója.
* A fővárosi „orvosi-kör® a hullaégetés ügyében
gyűlést tartott és dr. Müller Kálmánnak erre vonatkozó
indítványát egyhangúlag elfogadta. Az ez ügyben
elkészítendő emlékiratot a főpolgármesternek fogják átnyújtani.
* A nagysajói ev. ref. káptalan úgy látszik nem
csupán nevében őrzött meg kath. traditiókat, hanem
szellemi életében is. E káptalan tacsi ekklézsiájának
papja Beregszászi Albert ugyanis kénytelen volt kijelenteni, hogy ellenzi saját egyháza elöljáróságának azt a
babonás hiedelmét, hogy viharos időben, a fellegek
oszlatása s villámhárítás céljából az egész fiatalságot
harangozásra kényszeríti. Ennélfogva a templomkulcs
átadását megtagadta, mire a kurátor nemcsak hogy
gorombáskodott vele, hanem egyszersmind törvénytelen
presbyteriális ülést tartott a maga elnöklete alatt, s azt
a határozatot hozatta, hogy még egy templomkulcsot
csináltatnak, mely kurátor uramnál fog állani. A határozat
végre is hajtatott: a kurátor rendes templomozás alkalmával a harangozótól a kulcsot elvette, mássát vétette,
s erről a lelkészt gúnyosan értesítette. A nagysajói
káptalan közgyűlése a dékánnak (így hívják a nagysajói
ev. ref. esperest) a helyszínén fölvett jegyzőkönyvéből
a szégyenletes valóságról meggyőződést szerezvén, a kurátort állásától elmozdította. Ugyancsak Tacson, az ág. h. ev.
egyházközség hívei követték a reformátusok nyomdokait.
Ok is kulcsot csináltattak a lelkész tudta és beleegyezése
nélkül, hogy a jégesőt harangozás által elkergethessék.
Nem fog ártani, ha a tacsi lelkész urak társadalmilag
és a szószéken egyaránt lobogtatják a felvilágosodás
homályoszlató szövétnekét; máskép, ha híveik megcsontosodnak dőre hiedelmeikben, nem nagy becsületet
szereznek a protestáns nevezetnek 1
* Nyilvános nyugtázás. Midőn szerencsénk van a
fóthi ág. ev. egyház iskola-alapjára begyült összegeket
nyilvánosan nyugtázni, — felkérjük egyszersmind azon
t. gyüjtő-iv-tartó urakat, kik még íveiket s a gyűjtött
összegeket kezünkhöz nem juttatták, hogy azokat hozzánk, mennél hamarább beküldeni szíveskedjenek. „A
fóthi ág ev. w&o£a-alapra adakoztak az alólírt napig.
Beniczky Ferenc országgy. képviselő gyüjtőívén : Kubinyi Árpád 5 frt., ifj. gr. Ráday Gedeon 5 frt., Szilágyi
Dezső 5 frt. Pulszky Ágost 5 frt., gr. Apponyi Albert
5 frt., gr. Berchtold R. 2 frt., S. B. 1 frt., S. T. 1 frt.,
Harkányi Frigyes 5 frt., gr. Karácsonyi Guido 5 frt.,
gr. Gyürky Ab. 5 frt., Thaly Kálmán 2 frt., br. Banhidy
Béla 1 frt., Romes 2 frt., br. Kemény Gábor 2 frí., N.
Kálmán 2 frt., Wahrmann Mór 2 frt., Br. Vodianer
Al. 5 frt., gr. Bánffy Béla 3 frt., Sembery István 5 frt.,
Gömöri Szontágh Pál 2 frt., P. Sándor 1 frt., Szitányi
Bernát 5 frt., Széli György 2 frt., gr. Somsich Iván
5 frt., Hunkár Sándor 2 frt., V. Kovács László 2 frt.,
gr. Hunyady László 5 frt., Beniczky Ferenc 10 frt:
összesen = 103 frt., — Phiczner János gyüjtőívén;
Phiczner János 3 frt., Phiczner Jánosné 2 frt., Phiczner
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : XDr. B s t l l a g f i

Lujza 1 frt., Schulek Vilma 1 frt., Simon Rózsa 1 frt.,
Scholtz 1 frt., Kurz S. I frt., Lux Ede 1 frt., Falvay
A . 2 frt., Luttenberger Ág. 1 frt., Tomasek J. 1 frt.,
Mikolek 1 frt., Alex Al. 1 frt., Záboy 1 frt., Grissa
Kálmán 1 frt., Fogel Anna 1 frt., összesen === 20 frt.,
— Földváry Mihály 2 frt., Szomora Bertalan 2 frt., özv.
Szalay Pálné 5 frt., Somlaki ev. egyház 3 frt., Ringauf
Ottó 1 frt., Sajógömöri ev. egyház 2 frt., Besztercebányai ev. egyház 5 frt., Soproni főtanodai gyámintézet
19 frt. 38 kr. Szarvasi ev. egyház 5 frt., Zólyomi ev.
egyház 5 frt. Tót-Komlósi ev. egyház 5 frt., Franzfeldi
ev. egyház 3 frt. 60 kr. összesen = 58 frt. 4 kr. Az
eddig begyült adományok főösszege: 181 frt. 4 kr.
Kelt Fóthon 1880-ik év nov. 23-án. Jankó Károly ev.
lelkész. Kalina János e. pénztárnok.
* Sárospatakról írják nekünk, hogy a Vayak,
kiknek nevök a sárospataki főiskola történetével oly
szorosan össze van már eddig is fűzve, legközelebb
ismét kimutatták változatlan rokonszenvöket, és nagylelkűségüket a negyedfél százados alma mater iránt. Ifj.
báró Vay Miklós, alsózempléni ségédgondnok ugyanis
boldogult édes anyjának nevére és emlékére 2000 frtos
ösztöndíj-alapítványt tett, ezenkívül 300 frtot adományozott az ifjúsági betegsegélyző egyletnek s 200 frtot
a szépészeti muzeumnak; végre az éremgyűjteményt
igen sok becses régi éremmel gazdagította. Idősb báró
Vay Miklós, a tiszáninneni ref. egyh. kerület főgondnoka
pedig egy, boldogult neje által használt, kitűnő zongorát küldött a főiskolának.
* A déva-ványai ref. egyházban fájdalmas eset
történt pár nappal ezelőtt. Az egyháznak köztiszteletben
álló papját Szabó Gábort, mint részvéttel értesülünk,
nov. 29-én szélhűdés érte, mely baloldalát
megbénította. A baj a templomban isteni tisztelet alkalmával érte a derék lelkészt, ugy hogy ott hivatásának
teljesítése közben összerogyott. Az orvosok azonban,
mint az Egyetértés irja, reményt nyújtanak felgyógyulásához.
* A bicskei ref. iskola részére, a hitközség anyagi
erején 18,000 frt költséggel egy emeletes épület építtetett, mely a tanitói lakásokon kivül a tantermek,
tanszerkészlet és az iskolai könyvtár elhelyezésére is
célszerű helyiségeket foglal magában. Az építési költség
biztosítása és az épület helyes kivitele körül a felekezeti
iskolaszék, s különösen annak buzgó elnöke Balogh
György lelkész szerzettek kiváló érdemeket. Mi is azzal
hozatott köztudomásra, hogy a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter nevezett iskolaszéknek s különösen
az elnöknek, a fentebbi érdemekért elismerését nyilvánította.
* Szerkesztői mondanivalók.
natkozó cikkeket, és a vas. islc. Angi.
missió, papi e. r. a tSchulzról szóló
előf. felhívással együtt legközelebb

A zsinatügyre vouj év után, zempl.
k. ismertetést az
közöljük.

DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapest.

PROTESTÁNS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
SZERKESZTŐés

K 1 A D Ó - H I VATA L:
VIII. ker. Máriautca 10. sz. 1, em.

ÍMP

Előfizetési dij:

Hirdetések dija:

H e l y b e n házhozhordással s v i d é k r e postai küldéssel 4 hasábos petit sor többszöri beiktatásáért
félévre 4 írt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij
kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban.
külön 30 kr.

T e l j e s s z á m ú pélcLéin-yokilca-l m i n d é g - szolgáLlliat-cink:.

Előfizetési felhívás

„PROTESTÁNS EGYHÁZI és ISKOLAI LAP"
1 8 8 1 - d i k é v i , h u s z o n n e g y e d i k , 1-ső f é l é v i f o l y a m á r a .
E l ő f i z e t é s i ÖLIj : Egész évre 9 forint, félévre 4 forint 5 0 kr., negyedévre 2 forint 2 5 kr.
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Sub rosa.
Báró Ambrózy Lajos, volt bánáti ág. hitv. ev.
esperességi felügyelő 1860. jun. 24-én Bécsből,
— hol akkor időzött — a nevezett esperesség
minden egyházához külön-külön ^expresslevelet^
intézett, melynek bevezetése így hangzott :
^Ő cs. k. apostoli Felsége, legkegyelmesebb
urunk 1860. évi Május 15-én kelt legmagasabb
udvari parancs által nekünk, a mi vallási törvényes
szabadságaink tekintetében a megnyugtatás áldását megadni kegyeskedett. Isten tartsa meg 0
Felségét! Miután most egy esperességi gyűlés
megtartásának útjában akadály nem áll, ezennel
kötelezve érzem magamat, mint a tisztelt esperességnek utolsó választott felügyelője, az esperesség egyházait egy, Temesvárott Julius 4-én tartandó esperességi gyűlésre keresztyéni szeretettel
meghívni/
Ma is élénken emlékszem még azon lelkesült örömre, melyet e levél Hajdusicán idézett elő
a Damaszkin családnál, mely család gör. kel. vallású, csak Damaszkin György neje, Földváry

E t e l k ^ ág. hitv. Utóbb tudtam meg, hogy emez
öröm kis keretben ábrázolta azon majdnem általános örömöt, melylyel a fenthivatolt legmagasabb udvari parancs protestáns és nem protestáns honfiak és honleányok szíveit töltötte el. A
szabadság hajnalát üdvözlő öröm volt ez.
Azóta egyházi életünk hajója alatt húsz év
folyt le az örökkévalóság tengerébe. Aki e két
évtized eseményeit az előttünk volt időszak viszonyaival elfogulatlan párhuzamba teszi, kénytelen
bevallani, miszerint egyházunk helyzete szemben
az állammal és a kiváltságos — a róm. kath. —
vallással szilárdult és javult. Összevetve ugyanis
az 1868. évi vallásügyi törvényeket a büntetőtörvény egy némely idevágó §§-saival, el kell ismernünk, hogy az állam, mennyire adott körülményei között lehetséges, körén belül a vallásfelekezeti súrlódások megszüntetését tűzte ki céljául, s hogy így, ha még tökéletesen nem is, de
mindenesetre jó részben az 1848. évi 20-ik t. c.
érvényesítése meg van közelítve.
Más tekintetben is gyarapodott egyházi éle99

tünk. Nálunk, ágostaiaknál létesült a gyámintézet,
mely szegény egyházainknak támasza és vigasztalása. Összeköttetésben állván pedig emez intézetünk a némethoni Gusztáv-Adolf-egylettel, kimondhatlanul emelőleg hat lelkünkre minden küzdelemben azon tudat, hogy a protestantismus solidaritása napról-napra erősbödik és fejlődik világszerte. Erre figyelmeztet bennünket sok más
tényező mellett különösen azon körülmény, miszerint a protestantismus koránt sem élte le magát,
sőt ellenkezőleg épen most indult meg uj erővel
a gondviselés által reá ruházott feladat megoldása felé; ugyanis, hogy a szíveket minden emberi tekintély szolgálatából kiszabadítsa és a keresztyén önzetlen szeretet kapcsa által fűzze össze
Istennek kedves testvériséggé. Arra is int minket
e körülmény, hogy a keresztyén vallás- és a felebaráti szeretet buzgósága legnagyobb mérvű
ott, hol minden tag saját működési körén belül szabad önelhatározás folytán érvényesítheti lelki adományait ; hogy tehát a szabad egyházi társulás
folytán kiküzdött vallás-erkölcsi eredmények sokkal becsesebbek, mint a hierarchia által parancsolt
jó cselekedetek gyümölcsei.
Ily figyelmeztetésekkel és intésekkel szemben
az ember azt gondolná, hogy különösen nekünk,
magyarhoni protestánsoknak, kik nem vagyunk
valami udvari egyháznak tagjai, drágább nincsen,
mint a véren szerzett autonómiáink ; hogy nemesebb feladatot nem ismerünk, mint emez autonómiánkat áldásossá tenni egyházunk minden
egyes tagjára nézve; jótéteményeiben részesíteni
mindenkit, ki hozzánk tartozik és ekkép önkormányzatunkat minden csak lehető önmegtagadással is jó
hírnévben megőrizni a világ előtt.
Mit tapasztalunk ? Nem mondom, hogy készakarva szétoszlatjuk autonómiánk nymbusát; mert
nem hiszem, hogy léteznék széles e hazában protestáns ember, ki erre képes volna. Sőt ellenkezőleg azt tartom, hogy ott is, hol elkeseredésünkben a tapasztalt hiányok miatt önkormányzatunkat okoljuk, rendesen a jó ügy melletti buzgóságunk hevétől ragadtatunk el. Azonban ily kedélyhangulatban mi természetesebb, mint az, hogy
panaszainkat, mert az illető helyen vagy egyoldalú informálás, vagy tárgyilagosabb felfogás, vagy
végre a diplomatikai ^salus reipublicae suprema
lex esto^-féle elv alapján, nézetünk visszautasítta-

tott, elmondjuk a világnak, tőle remélvén balzsamot égő sebeinkre: pedig ez nem ad, legfeljebb mosolyog.
Praktikusabb a katholicismus! Ha valahol, e
téren volna érdemes annak példáját követni, s
szemünk előtt tartani amaz intést, mely szerint:
>;)Et ab inimicis discendum/
Bajok, hiányok, személyes jogsérelmek a kath.
egyházban is fordulnak elő ; aránylag talán még
nagyobb számmal, mint nálunk, és kath. egyházi
lapok felhasználhatók lennének egy némely viszszás eset nyilvános szellőztetésére. De ez nem
történik. Egy jó barátom szívességéből hosszabb
idő óta olvasom például a ^ReUgiot^ és azt látom, hogy a kath. lapok oly derült, elégedett arccal és oly csinos vasárnapi öltözetben lépnek a
nagy közönség elé, mint az okos ember, aki tudja,
hogy házi egyenetlenségeket hasztalan a világ
előtt feltárni és hogy templomban vagy vizitben
ünnepi ruhában illik megjelenni.
Nem tudom, helyesen fogom-e fel a dolgot,
de szerény véleményem az, hogy a mi a katholicismusban a szigorú fegyelem folytán lehetséges,
nálunk talán sikerülhetne autonómiánk iránti szeretetből és testületi szellemünk iránti t i s z t e l e t b ő l .
Ez annál óhajtandóbb volna, mert tagadni nem
lehet, hogy igen sok üdvös előmenetelünk már csirájában azért hervad el és örökkévaló sírba száll, mert
szabadságunkat legjobban űgy hisszük érvényesíteni, hogy majd ezen, majd azon közeget kíméletlen kritika alá vonjuk s így az egyetértés és
együttműködés láncolatát szétszakítjuk.
Igen, de hát mi okoknál fogva mélyedek én
el eme merengésekbe ? Megvallom, hogy nyilt
válasz e kérdésre azért esik nehezen nékem, mert
attól tartok, hogy bizonyos köröket sérthetnék
meg, mi soha sem lehet szándékom. Azonban,
miután ^alea jacta e s t / >>sub rosa* megadom a
választ.
Először a folyó évi bányakerületi és az egyetemes gyűlésen előfordult pár igen fontos tárgy,
melynek elintézése, szerintem, azért keltett oly
keserű vitatkozást és azért nem elégítette ki az
érdekelt kebleket, mert azok az alsóbb önkormányzati forumok által tévútra tereitettek vagy
a tévutról csak félig lettek visszahelyezve a kellő
kerékvágásba. Egyet kivéve, nem nevezem meg
az illető tárgyakat. Legjobb, ha mint bevégzett

ügyek a napirendről mindenkorra eltűnnek. Az
egyről pedig, a theologiai akadémiáról, ha Isten
megengedi, szándékszom külön cikkben szólani.
Másodszor, Révész Imre úr nem régen tett
azon nyilatkozata, hogy hazánkra nézve reforinátió ünnepet nem ismer, azon furcsa gondolatot támasztotta bennem, hogy eszerint igazuk
van a katholikusoknak, ha állítják, hogy vallásunknak nincsen sem isteni, sem történelmi kiinduló pontja. Tudom, hogy az 1517. évi október
15 19. évi
3 1 -ke Németországra; Zwinglinek
ujévnapjáni predikátiója, valamint Kalvinnak a
genfiekhez 1541-ben intézett levelének eme záradéka: Mit használ, ha a kívülről betörő farkasokat elverjük, ha a nyáj járványok által belül felemésztetik és tönkre megy * a svájci reformatióra
vonatkozik; de mégis azt hittem, hogy a hitjavitás kezdetét nálunk is felleljük valahol, ha máshol nem, legalább Dévay Mátyás időtáján*)
Harmadszor a dunántúli helv. hitv. egyházkerületben a legfontosabb szabályzat, a lelkészválasztási szabályzat változik, mint a híressé lett
dulcignoi kérdés.
Volna még más felsorolni való, de nem bántom. Elég, ha a felsoroltakra nézve kiemelem,
miszerint szóló bizonyítékai ama vádnak, melyet
Szontágh Pál a gyűléseken oly igen emlegetni
szeret, hogy ^amabiles nobis nostrae confusiones.€
Pedig, ha nem is vagyunk szervezve zsinatilag,
szükségből elégségesek volnának a mi eddigi önkormányzati berendezéseink arra, hogy egyházi
életünkben a siirü összekoccanások és zsurlódások
divatból kijöjjenek. Az ehhez szükséges eszköz
nem más, mint szigorú objectiv eljárás, mely okvetlenül létezik ott, hol szemünk előtt tartjuk azon
igazságot, hogy az egésznek jóléte feljebb való az
egyes akaratéinéil és jóléténél.
Ebből nem következik, hogy tehát az egyesnek akaratát eltiporni és jólétét megsemmisíteni
kell; nem ! De következik az, hogy minden keserűség mellőzhető, ha kellő időben kellő intézkedések történnek és az egyes a többség előtt
tágít. Következik továbbá, hogy nálunk protestánsoknál, hol hierarchikus papi kaszt nem létezik,
lelkészek és világiak,
és alantabbO j magasállásuak
o
valók hivatva vannak, vállvetve krisztusi szere*) De következik-e ebből, hogy ünnepet kelljen szentelnünk. Ez
az, a mit R. kétségbe von.
S z e r k.

tettel előmozdítani egyházunk javát és oly állapotot teremteni, hol az erős magával emeli a gyengét a tökéletesedés mindig magasabb pontjára.
Tántoríthatlan hitem, hogy ily módon például
a négy ágostai egyházkerületnek már régen megvolna egy egyöntetű önkormányzati szabályzata,
hogy továbbá a két testvér egyház legalább kifelé már e g y tömörült egészet képezne. A mi
pedig a belkormányzatot illeti, úgy ez uton ritkábbak lennének az összeütközések az egyház
és az esperesség, az esperesség és a kerület, a
kerület és az egyetem között, mert mielőtt valami difficilis ügy nagy zajjal a nyilvánosság előtt
tárgyaltatnék, inkább sietne egyik közeg a másikat szeretettel a helyes útba igazítani >ysuh rosa.c<
Lehet, valaki arra figyelmeztet engem, hogy
mind az, mit én itt lehetségesnek tartok, eszmény
és ábránd, de akkor én bátor volnék, legalább
,sub rosa€ megjegyezni: hogy nem hiszem, mert
az akarat, a szeretet, az ügybuzgóséig és az önmegtagadás hatalma mindenható.
Bierbrunner
Gusztáv.

T Á R C A .
Az „Unbewusst" bölcsészete.
(Folytatás).

II.
Analógiája az ösztönnek embereknél a jóslátás
(Hellsehen). Váltóláz vagy más betegség idején nem
ritkán megtörténik, hogy a beteg előre megmondja a
görcsös rángatózás beállásának s végződésének idejét.
Ugyanez megtörténhetik az alvajárónál vagy delejes alvónál is. Pythia előre megmondta mindig a bekövetkező exstasis óráját. így nevezik meg néha a somnambulok betegségök gyógyszerét, terhes betegek a maguk
vagy más halálos napját. Az állat pedig megérzi halálát s elrejtőzik; ezért ritkán lehet állati csontvázat szabadban találni. Schvedenborg megérezte Stockholm égé
sét. Efféle divinatioban a régi bölcsészek közül Epicurt
kivéve egy sem kételkedett s lehetetlennek a maiak
sem mondják.
A IV-ik fejezetben álláspontját jelöli meg Hartmann,
nevezetesen indokolja, miért kell az akarat mellé felvenni a képzetet is princípiumul. Minden akarat kifelé
törekvés a jelenlegi állapotból. Senki sem akarhat anélkül, hogy ezt vagy azt akarja ; oly akarat, mely nem
akar valamit, nincs; csak határozott tartalom által nyeri
meg az akarat a létezés lehetőségét s a tartalom a képzet. Már Aristoteles megmondta, hogy törekvés nincs
képzet nélkül.
téve, hogy van akarat, kell lenni képzetnek is
PÁPA

mely azt meghatározza, mint annak egyebektől megkülönböztető tartalma. Ha nem ismerjük el az ideális
(tudattalan) képzettartalmat a cselekvés miségeül, nem
beszélhetünk tudattalan akarásról sem mint a tünemény
belső ágenséről. Szóval: a tudattalan akarás nem egyéb,
mint tudattalan képzettartalommal biró akarás.
A reflectorikus mozgásokról szóló fejezetben utal
Hartmann a gerincagy keresztmetszésével tett kísérletekre, melyek szerint minden idegközpont lehet közvetítője az inger átterjedésének. Mentől fejlettebb az idegközpont, annál több célszerűség és ügyesség mutatkozik
a mozgások complicatiojában. A nyúlt agy például,
mint az agy után legfejlettebb idegközpont közvetíti a
lélekzést, csuklást, sóhajtást, nevetést, sírást, köhögést,
prüszentést. Legcomplicáltabbak az agy reflexmozgásai,
minők izlelésnél a nyál kiválasztása, szaglásnál az őrlikak kitágulása, a rövid és gyors lélekzés, hallásnál a
dobhártya feszültsége, a fül és haj mozgása, látásnál a
két szemközpontnak, a lencsének és irisnek alkalmazkodása a tárgy távolságához.
Reflectorikus mozgások azok is, melyek elsiklásnál,
járásnál, táncolásnál, korcsolyázásnál a test egyensúlyának fentartására tétetnek. A tudattalan reflexió gyűjti
össze a kellő izomerőt, melyet a meggondolás nem
volna képes jól kiszámítani. Az öszvér azért lépked veszélyes helyeken biztosabban az embernél, mert nem
hagyja magát zavartatni tudatos meggondolás által;
így a holdkóros is. Még a rögtöni rövid feleletekben is
van valami magában véve tudattalan, mi felett később
az ember maga bámul vagy szégyenkedik. Ilyen a
gyors kalapemelintés, ha váratlanul köszön, vagy csak
fejéhez kap valaki mellettünk. Legnevezetesebb e tárgynál az, hogy reflexmozgások nélkül önkényes mozgás
sem történhetnék. Magának a parancsoló agynak nincs
képzete a kivitel módjáról, az innervatio célszerű szétterjedéséről az illető mozgató idegekre Tud-e az ember
valamit azon ideg- s izomcombinatióról, melyet egyetlen
szó kimondás igényel ? Egyedül megállható magyarázat
tehát az, hogy agytudat által szándékolt mozgás valamelyik mozgási centrummal — rendesen a gerincagygyal közöltetik és csak akkor jön létre. A tudalom e
mozgásokat annyira amennyire szétoszthatja s minden
részmozgásnak tudatos impulsust adhat, de valószínűleg
ez mindig a mozgáscentrum szürke állományán át történik
s így a reflectalás jellemével bir, innen nyeri könnyedségét, biztosságát.
Mutatkozik továbbá az „Unbewusst4 a természeti
gyógy erőben. Madár a fészkét, pók a hálóját, bogár a
gubóját, csiga a házát gondosan kijavítgatja; mennyivel inkább cselekszik ezt saját testökkel, melyet némely állatnal
különben sem lehet jól elválasztani a lakástól, ruházattól. A hydráknál, planariáknal a szétdarabolt test minden részéből uj test támad, az annelidáknál csak a keresztmetszés által leszelt testrészek, fej, fark egészülnek
ki újra. Ez csak ugy érthető, hogy az állati test minden darabja bir az ő nemi typusának tudattalan képze-

tével, mint a méh az építendő sejtjével anélkül, hogy
olyat már látott volna. Egy elől-hátul megcsonkított
giliszta sebeiből fehér göböcske dudorodik ki, mely lassanként nagyobbodik, majd sima egymáshoz álló gyűrű
alakot kap, ugyanakkor megnyúlik az emésztő-csatorna,
a véredények, a ducfonalak. No már, hogy a csonka
törzsből, csupán kiizzadás s a megfelelő szervek szomszédsága által anyagi mechanismussal, ideális mozzanat
nélkül egyfelől fej, másfelől fark keletkezzék: ehhez
mégis erős hit kívántatnék Mentől magasabb fokán vizsgálódunk az állati életnek, annál inkább fogy e gyógyerő, mígnem az embernél legalacsonyabb fokra száll;
talán már itt a szervező erő a külső működéstől inkább
elfordul s egész erélyét valamennyi szervezet végcéljára
a tudatosság szervére fordítja; talán, mert a magasabbrendű allat szervezete szilardabbul alakul s kevésbbé
van alávetve törésnek,
csonkulásnak, sebesülésnek,
így a vízi állatoknál nagyobb a regeneráló erő, mint
a szárazföldieknél. Köröm, haj az embernél is könnyen
visszapótlódik. Az orvosi eljárásnak átalában nincs másfeladata, mint a reproducáló erőt gyámolítani s a zavaró
körülményeket eltávolítani Kik mindezt a táplálék, vegyi
folyamat és sejtszaporodás részén akarják megfejteni,
felejtik, hogy egészen uj képződmények is fordulnak elő
a szervezetben, például á terhesség állapota.
Azok ellenében, kik a betegségekért a természetet
vádolják, állítja Hartmann, hogy a betegségek soha
sem állnak elő az organismus psychikus alapjából, hanem kívülről kényszeríttetnek arra, például apró szerves
lények beférkőzése, a bevétel és kiadás aránytalansága,
a táplálék mivolta által. Áll ez még a lelki betegségekre nézve is: ott is a tudalom szerveinek normális
működése van valamiképen megzavarva. Az organikus
képződés psychikus oka soha sem betegedhetik meg,
sem betegséget nem idéz elő.
Azon kérdésre, hogyan okozhat az akarat beidegzést, a tudatos lelki tevékenység hogyan okozhat organikus működést, nem felelhetünk mást, mint hogy az
egész mozgási idegrendszer az akarat számára alkotott
készülék. Minden szervezetet — úgymond Hartmann —
egy gőzgéppel lehet összehasonlítani, csakhogy ez maga
a fűtő, a gépész, a javító, sőt a gép építőmestere is.
E felséges gép egyik legbámulatosabb része az idegrendszer. Az idegek félig cseppfolyó volta lehetővé teszi a
tömecsek mozgását anélkül, hogy azok örökösen változtathatnák helyöket. Kétségtelen, hogy akár a tudatos,
akár a tudattalan akarat hatása a szervezetben, a tömecsek polarisatióján nyugszik, erre vezethető vissza
azon képződmények minősége, melyekben az akarat magát közvetlenül nyilatkoztatja, mint például a neoplasma
képződésénél vagy az embryoban. A figyelem reflexműködését szándékosan is elő lehet idézni. így a nemi
dolgokra irányzott gondolkozás, nemi fölgerjedést szül;
a hypochondrista testének minden részében érzi a fájdalmat, ahová csak figyel. A delejes elalvás is összeköttetésben van a mozgató idegfolyam működésével s a

tömecsek központi polaricus helyzetének megváltoztatása által jön létre. Ezért nem megfoghatatlan annak
gyógyító hatása ; valamint a kéznek főre-tétele által elért
csodásnak tetsző eredmény. Az akarat az „Unbewusst*
segedelmével nemcsak a motorikus idegekre hat, de a
tengéletí működésekre is. így a nyálkiválasztás tetszés szerinti mennyiségben történhetik, a nemi izgatottság szándékosan felidézhető ; az anya, ha szoptatni akar,
nagyobb mennyiségű tejet képes elválasztani. Bizonyos
hatásnak tudatos képzete szándéktalanul is előidézheti
a tudattalan akarást pl. a támadás elgondolásánál akaratlanul védelmi állásba helyezzük magunkat. Különböző kedélyizgalmak befolyásolják a kiválasztást, így a
harag az epének, az ijedtség a vizeletnek kiválasztását,
a buja képzelődés a magömlést. A képzelődés, hogy
valaki meg van mérgezve, a mérgezés tüneteit idézheti elő.
A keresztyén rajongók martyrok napjan azok fájdalmait érezni vélik; ragályos betegségeket hamarább
megkap aki fél, mint az orvos, ki a betegek közt forog.
Az asketa rajongók vérzéséről annyi adat van, hogy
valamennyit kétségbe vonnunk nem lehet. Viselős nők
képzelődéseinek következményei orvosilag elismert tények. „Mentől több akarat, annál több hatalom* — ez
a magia titkának a kulcsa, ez áll a tudattalan akarásról is.
A szerves képződményekről szólva Hartmann állítja,
hogy az állatország célja a tudatosság emelésében
van, akár az élvezet , akár az ismeret, akár az
ethika terén keressük az emelkedést.
A növényország célja a szervetlen anyagnak szervessé, az alsóbb
szervi vegyületeknek magasabbakká átváltoztatása, mi
oly sok tudattalan lelki erőt vesz igénybe, hogy ugyanazon ténynek nem maradna ereje a belsőítésre. Csak
ahol a vegyi- és szervi összetételek fokozására nincs mar
szükség : ott marad az egyednek ereje a megtalalt anyagot a tudalom szervének míívészi kialakítására fordítani
s a szellemi belsőités folyamatát tetőpontra emelni.
Innen a szerves természet feloszlása producaló növénys consumáló állatországra. Egy röghöz kötött allat, minők az átmeneti vizi álllatok, széleskörű tapasztaláshoz
s így magasabb szellemi fejlődéshez nem juthatna. Ezért
van szükség a helyváltoztatás képességére, míg a szervezethez szükséges anyagnak a földből felszívása helybenmaradást, legyökerezést kívánt. Érzéki szervek, érzés,
mozgás, emésztési folyamat, vérkeringés, idegrendszer
mind szükséges az állatnál, hogy a tudatosság szerve
kifejlődjék. Végre a szaporodási rendszer, hogy a nyert
eredmények öröklés utján átadassanak. Az organikus
alakok feltalálásában a takarékosság elve van keresztül
vive : a természet inkább hagy itt-ott némi feleslegest,
sem hogy mindent újból megváltoztasson s uj eszme
kiviteléhez fogjon; csak annyit valtoztat, a mennyi
mulhatlanul szükséges. Ilyen feleslegesnek látszanak
himállatoknál az emlők, az uszóhólyagok oly halaknál,
melyek mindig fenéken laknak stb.
b) Műve második főrészében tényekkel igyekszik

bizonyítgatni, Hartmann, hogy a tudattalan ott van a
szellemi életben is, jelesen mint ösztön az emberi szellemben, a nemi szerelemben, ott van az érzelemben, az aesthe
tikai ítéletben, a műalkotásban, a jellemben és erkölcsiségben, a nyelv előállásában, az érzéki észrevételben, a gondolkozásban, a mysticus tüneményekben s végül a történelemben.
Testi és lelki ösztönök nem választhatók el egymástól. A halai félelme, a nemi szemérem, némely tárgyaktól való undorodás, merően ösztönszerű. A halál
nem a pokol félelme, nem a fájdalomtól vagy az ismeretlentől való borzadaly miatt rettenetes, de az ösztön
titkos sugallata tartatja velünk olyannak.
Valódi reflectorikus ösztöne a szellemnek a sympathia az együtt örülés vagy együttbúsulás másokkal.
Az önzetlen cselekvésre főösztönünk a részvét ; a háladatosság továbbvitele annak. A viszonzás ösztöne fajulhat ugyan bosszuvágygyá, de ugyanez képezi első alapját
a jogérzelemnek is. Leghatalmasabb ösztön a szülei szeretet, mely annal nagyobb, mentől nagyobb szüksége
van a kicsinynek ápolásra, gondozásra. Halak és kétéletüeknél majdnem egészen hiányzik ez ösztön, bogaraknál, már erős, madaraknál az önfeláldozásig megy.
A tudósok eddig kevés figyelemre méltattak, hogy
miként tanítja az állat fiait. Némely vízimadarak (Pinguinák) sziklára csalják viztől iszonyodó kicsinyeiket
onnan taszítják le; sasok, sólymok előbb állati hullakon
kapatjak zsákmányolásra fiaikat. A macskák most hízelegve, majd pofozva nevelik kis cicaikat. Ez önfelál
dozó anyai gondolkozást csupán számításból származtatni
lehetetlen. Ugyanazon ösztön ez, mely a madárral fészkét
megrakatja nem ís sejtve, hogy a nem fentartás ösztö
nének szolgainak eszközül. Innen az agglegények büskomorsaga s a gyakori eset, hogy bár, ezer érvet tudnak felhozni a nősülés ellen, belekerülnek abba.
(Folytatása

következik.)

Dr. Bihari Péter.

K Ö N Y V I S M E R T E T É S .
Egyházi beszédek ünnep és vasárnap délutánra.
Zombori Gedő megy aszói ref. lelkész;
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A szónoki műalkotás második végzendője, mint
tudjuk, a dispositió, vagyis a kimerítő meditatio utján feltalált s gondosan egybehordott tárgyrészleteknek és
adatoknak bizonyos tervszerű osztályozása (L. Mitr.
Egyh. sz. 118 lap), a megalkotandó épületnek mintegy
a tervrajza.

Mióta a synthetika praedikátió ellenségei pogány épen ellenkezőleg mint Ruth, tiszteletlenül bánnak az
elemnek, erőszaktételnek, üstöközésnek nevezték el a szi- öreg szülékkel. Általában a szabálytalanság jellemzi
gorú rendszerhez való ragaszkodást: a mi népszerű ho- Zomborinak kiadott füzetét. Bátran merem állítani, hogy
miliairóink közül is sokan megszerették a levegőbe az egész nem egyébb, mint Széchenyi szavaival élve
való beszédet, ugy okoskodván, hogy a logikahoz nem „olla potrida* ; feltálal mindent, a mi eszébe jut, rend,
szokott falusi koponya ugy sem tudja figyelemmel ki- összefüggés, egység és tervszerűség nélkül. Hogy a bibsérni azt a művészi vitézkötést. Felállnak tehát, dicti- liás szövegek felett szónoklattani utasítások szerint hoóznak, toasztiroznak, porfelleget csinálnak, s ha Dobos gyan kell meditálni s eképen az egész berendezést
szerint a szónoknak egy egész könyvet kell a hóna alá célszerűen megállapítani: szabad legyen Zomborival
venni, ők a hátukra veszik a bibliothékát, hogy ké- szemben egy pár kísérletet röviden bemutatni.
nyük-kedvük szerint kibeszéljék magukat. De amiből
A XXVIIi-ik sz. egyházi beszéd Luk. XXIV r.
elvégre is nagyon keveset vagy semmit sem tanulunk,
13 — 34 verse alapján az Emmausba menő tanítványok
mert épen a sok mindenféle miatt hiányzik az egység utazási történetét dolgozza fel. Ha nem pusztán a betű
s a zápor beszédben nyomtalanul enyészik el a bebi- áldástalan tanát prédikáljuk, hanem a betű alatt valami
zonyítandó igazság.
magasabb szellemi értelmet is keresünk, nézetem szerint
Ennek az iránynak, ennek a rendszertelenségnek a felvett textusból minden erőszakolás nélkül ki lehet
legtulhajtottabb kinövése már a Zombori Gedő kiadott vonni azon tárgyat: hogy miként az Emmausba menő
füzete. Mint afiléle érdekesnek Ígérkező Homiliákat ösz- tanítványokat ott kisérte egy útitárs, a Jézus, ugy minszehasonlitottam a Dobos homiliáival, természetesen nem ket embereket is a földi élet utján kisérni szokott egy
azért, hogy Zomboritól is olyat várjunk, mint a Dobos útitárs, a hit, az evangyéliom. E tárgyhoz aztan a felremekei; hanem igenis azért, hogy tisztán és világosan osztási iránypontokat is nagyon könnyen ki lehet keálljon előttem az: minő előkészülettel, a példányké- resni a szövegből.
peknek mily mértékű tanulmányozásával fogott szerző
íme a tanítványok útnak indulnak Emmaus felé,
e rendkívül nehéz faj műveléséhez .Egyetlenegy beszédet s mindjárt az ut kezdetén hozzájuk csatlakozik Jézus.
találtam az egészben, amely ugy homályosan Dobosra Igy kel útra a rni lelki világunk két utazója is, az önemlékeztet; de ez is csak azért, mert az ő egyik mű- bizalom meg az életkedv. De alig, hogy elindulunk,
vének igen halvány tirádája, felfrissítve egy kis megyalig hogy kezdünk beszélgetni a lett dolgokról, már is
aszói garnirunggal (Lásd Zomb. XXII. sz. és Dobos ugy tetszik, mintha a két utazónak egy harmadik társa
Hom. 207—216 1. Jézus megmossa a tanítványok lábait). is volna. Nem ismerjük, nem tudjuk honnét való ; csak
A többi túlnyomó rész nem hogy a példányképek ta- azt látjuk, hogy velünk van és kisér. Igen! mindjárt
nulmányozásáról, de még a homiletikai szabalyok figye- az életpálya kezdetén utitársul csatlakozik a hit.
lembevételéről sem tanúskodik. Az a nehéz és sok
A tanítványok folytatjak utjokat Emmaus felé;
faradsaggal járó tervelgetés, a szövegben levő eszmé- beszélgetnek a lett dolgokról és elmondjak, hogy mi
nek kikeresése, propositió, felosztás, exordium, tractatió, történt Jeruzsálemben. Haladunk mi is az élet útján toconclusio, s az erre megalapitottt szabályok, ugy látszik vább. Küzdünk, faradunk, harcolunk, kapjuk a sebeket
szerző előtt csak a tudomány piperecikkei, vesződjék innen is, onnan is; látjuk hogy az igazság igen gyakvele a gyakorlati tanár meg a censurára járó gyalog ran keresztre feszíttetik, és elkeseredünk, talán zúgolócandidaius. Neki most úgy tetszik, hogy egy szuszra, dunk ; az önbizalom és az életkedv búra-borul a lett
egy adagban mindent elmondjon (L. II, III, VI, IX, X, dolgok miatt. De íme a zúgolódás között megszólal az
XII, XIV. sz. beszédeket); másutt meg megáll, pauzal, útitárs : Micsoda beszédek azok, amelyeket ti szóltok,
s miként a Mindenszentek napjára való tárcacikket, egy- miért vagytok szomorú abrázattal ? Ne háborogjatok!
házi beszédeit apró portiókra osztja tel, amely portiók a világ folyása mindig így megy. Van bánat és csapás
közül az egyik hat sor (Lásd 103 1.) a másik 10, a elég; igen sokszor a jó bukik el, de az isteni igazságharmadik egy lap vagy egy levél (L. IV, V, VIII, XVI, szolgáltatás nem szokott elmaradni. Hallgassátok csak
XVII, XIX stb.). Az exordium legtöbbnyire csak puszta a profeták profetálásait! Igen ! az élet keserű óráiban
bekopogtató, ahol egy pár megjegyzést előre bocsát megnyugtat bennünket a hit.
s aztán mintha kergetnék, siet a tárgyalásra (L. XX,
A tanítványok elközelítenek a faluhoz, melybe
XXI, XXVI sz.); néhol meg valósággal ajtóstul, rette- mennek vala és kérik a Jézust: maradj meg velünk,
netes dérrel-durral ront be s ilyenforma felkiáltásokkal mert immár beestveledik. Az ember is eléri élte alkokezdi el beszédét : „Nagyszerű jelenet* ! (XVI sz.) . . . nyát, az öreg kort. A nap immár nyugovóra száll, a halai
„Nincs borzasztóbb allapot mint nem látni, óh nagy éjszakája sötétlik előtte. Irtóztató gondolat; mi nyugtat
csapás ez 1 őrizz meg minket tőle Istenem !* (XVI sz.) meg a felől, ami a sitontúl következik. Ott van a
vagy pedig elébe vág a tárgyalásnak, mint például a hu útitárs, az a hallhatatlan égi hang, az a szent sejXII. számú beszédben, ahol Ruth és Boáz története telem; amely bölcscsé és tűrővé lenni megtanított. Az
felett elmélkedvén, mar az exordiumban megteszi az utja végéhez közeledő gyarló teremtés megragadja,
életre való alkalmazást; hogy t. i. a mai gyermekek erősen kéri : maradj meg velünk, mert immár beestve-

ledik; aztán nyugodtan gondol a közeledő rémes éjszakára. Igen ! a hit éltünk alkonyán eloszlatja a halál éjszakájától való félelmet. Az egész egyházi beszéd vázlata ime következő : A hit, mint földi életünk útitársa
I. Hozzánk csatlakozik mindjárt a pálya kezdetén. II.
Megvigasztal, ha csüggedünk a pálya közepén. III. Eloszlatja a halál éjszakájától való félelmet a pálya végén.
Másik egyházibeszéd a szegény özvegy két fillére
Márk. XII : 41—44 verse alapján (XXXV. sz.) „Nem
kell hozzá valami mély bölcsesség, mindjárt a legelső
pillanatra világosan áll előttünk, hogy a felvett szövegben azon igazság van megmutatva : miszerint Isten
előtt csak a tiszta szivből jött áldozatnák van értéke.
A gazdagok hányják vetik aranyaikat, a szegény özvegy pedig két fillért tesz a pénztartó ládába, és
mégis a Jézus Ítélete szerint ez a két fillér több, mint
a gazdagok fényes ajándéka. Tehát aki sokat ad, akkor
is keveset ad, — ha nem tiszta szívből ad; míg ellenben aki keveset ad is, sokat ad, ha tiszta szívből ad.
íme ilyenformának gondolom én magam részéről
a bibliai szövegek tervelését, s ennek alapján az egyházibeszéd célszerű berendezését és megállapítását. Zombori ezt az utat és módot nagyon fáradságosnak találta,
beszédeit csakúgy könnyedén összeütötte s talán azért,
hogy a szigorú kritika ellen egy kissé fedezze magát,
bomiliáknalc keresztelte el. Nem homiliák ezek, hanem
vásári munkák, aminőket a 27 kros bazárban szokott
találni az ember.
Hátra van még, hogy a szónoki műalkotás harmadik végzendőjéről, a tárgyi és alaki kidolgozásról is
szóljunk valamit.
Dobos János az ő Homilíáinak előszavában azt
mondja : „hogy a homiliáknál le kell szállani a tüzes
szekérből, a declamatió magasságaiból, le kell jönni egészen a beszélgetés vonaláig; a hangnak vissza kell nyerni
természetességét; maga az arc elveszti azt a duzzadt
alakot, mely a léghajókra- és azt az ascetikus vékonyságot, mely Mózes szarvaira emlékezetet. ,(L. Dobos
Horn. előszó 9. lap). Az egyházi szonoklattan-irók is
arra tanítanak; maga az egyházibeszéd természete is
úgy kívánja, hogy annak nyelvezete világos, könnyen
érthető legyen — kerülve a technikus terminusokat, a
barbár rőfös constructiókat. Szerző épen a mondott
utasítások és figyelmeztetések ellen akart cáfolatot írni.
O nem tudja, nem ismeri, hogy a názárethi Jézus beszédeinek keresetlen egyszerűsége milyen megindító,
szép és szívhez szóló ; — folytonosan lármáz, pufog,
kiabál, itt-ott átkozódik : „Pénzvágy, fukarság, ti köny- és
vérszomjas hiénák 1 ti lopjátok ki az emberből a szivet; te
áruló Júdás csak menj 1 vedd fel a gyalázatos vérpénzt 1
haljon ki fajod az emberek közül! (105 1.). Valósággal
azok a nyári pásztás esők jutnak eszünkbe, amikor jő egy
fekete felhő darab, — dörög, csattog, villámlik ; szinte
remegünk, hogy az istenitélet mindjárt elsepri a világot, — s a midőn elmúlt, azt látjuk, hogy az egész néhány

szem ragya eső volt. Sűrűn használja Zombori a költői
képeket, a szónoki és rhétori figurákat is, mint p. o :
Ott hol a hegy lábánál a Kedron tiszta habjai tavaszszal
és őszön rohanva zúgva ömlenek ; ott van Jézus az illatos olajerdő enyhe árnyában, alatta a Józsaphát völgye,
túl rajta a Sión homlokzatával néz rá Jehova házának
a hold ezüstjében fénylő kupolája® (101 lap) . . . „Hogy
Jézus lelke magasztosai! fejlődjék, sokat tett arra Názáreth és vidéke. E kis város alsó Galileában feküdt —
hajdan Zebulonnak jutott földön — egy lassúdan (nem
sebesden ?) emelkedő hegynek tetején. Lakosainak száma
alig volt pár ezer, egyszerű többnyire famunkából élő
emberek. Názáreth apró házai — erdők felett — egyik
oldalán a hires Esdrelon völgyére tekintettek, míg a
másik oldalon nem nagy távolságra emelkedett a híres
Tábor, a szent énekben dicsőitett Hermon és Karmell,
Illés és Erzsébet lakása* (461 s. t. b.)
Az értelem felvilágosítására, meggyőződés-teremtésre s megindításra szükségesek ugyan a képek, hasonlatok, a tárgyaknak élénkebb kiszinezése ; de hát a
regényirodalom szódagályával, útszéli pöfetegeivel mit
akar elérni Zombori akkor, midőn az az egyszerű figyel
mes hallgató méltán azt kérdezheti tőle : ugyan tiszteletes uram, mit tesz ez magyarul : „a Jehova házának
a hold ezüstjében fénylő kupolája.® És ha csakúgy elvétve, egyszer vagy kétszer fordulnának elő az e fajta
kinövések; de valósággal „görcsökkel és görvélyekkel* van
megmételyezve az egézséges magyar beszéd. Állitásom
igazolása végett lapokra terjedő böngészeteimből, mulatságul közlök egy pár mutatványt, p. o. „Lássuk a
tavaszt, midőn fűből s virágból hímzett szőnyegével betakarta gondosan anyánk a földnek, a zordon téltől
rnezetlen hagyott tagjait (1 lap) . . . Szép halvány arc
szelid nemes vonásokkal, melyeken az öröm és boldogság fel-felcsillanó villáma és a bánat sötét felhői
egymást kergetik (10 lap) (ad notam : ah! liliom szűz,
csókolom harmatgyöngeségű kezeinek áldott bájos rabláncait) . . . csillogó drága köveket rak a fájdalomnak
könnyeláztatott fátyolára (27 1.) . . . gyermekkedélyünk
hófehér mezét a földiség porával telefútta az idők vihara
(45 1.) . . . a vallás gond- és fájdalomtól lángoló agyunk
alá az önérzet puha párnáját nyújtja (47 1.) . . . A tél
fagyos leliellete szeretteinkkel együtt családi tűzhelyünknél hoz össze (66 1.) . . . A fennhéjázás és rosz akarat csak rongy mezek, melyeket a megsértett hiúság és
a rosz nevelés aggat a szivre (98 1.) (szegény szív! utoljára fogas lesz belőled) . . . Nézd a gyászfát, melyen
Krisztusod arcára a halál tette az irtóztató szenvedés
vérpecsétjét (118 1.) . . . a vagyonosok csillogó cafrangjainkban hordják boldogságuk halálitéletét (122 I.) . . .
a szavak és magaviselet rózsabokrai alatt rejlő kigyók,
(129 1.)* sat. sat. Igazán élclapokba való csodabogarak
— az ember szinte sajnálkozik, mikor az a szegény pegazus kínjában ilyen csodálatos hangot ad ; ráadasul
szerző mindezeket még népies beszédnek is tartja. Ám
legyen az ő hite szerint 1 az egyházi beszédirodalom ko-

molysága és méltósága azonban Zomboritól is megköveteli, hogy ahova vetni valója nincs, ne szemeteljen ott.
Én pedig immár bucsut mondok. Sajnálom, hogy
fiatal ember létemre, kissé talán erélyesebb hangon
kellett szólanom, amint illik. Az igazságos, — minden
érdek- elfogultság- és megvesztegetéstől ment kritika parancsolta ezt; hogy meggyőződjék Zombori Gedő úr miszerint a gyarlóságokat nem hogy az apák, de még a
fiak se valami kedvezően fogadjak.
„Et quod natura dederat, voluisses pati,
Nec illám expertus esses contumeliam,
Nec hanc repulsam tua sentiret calamitas.4
Szabó

Imre,

balogi ref. s. lelkész.

B E L F Ö L D .
Az országos törvények és a r. kath. klérus.
Minden dolognak létele, és megmaradása
attól fiigg, ha az a maga törvényét megtartja, ha pedig annak törvénye akármi
módon megrontatik : akkor magának a dolognak romlani kell.*
Locke.

Valóban nem lehet csodálni, ha az ellenzék évrőlévre sürgeti a vallás-szabadság sérelmeinek orvoslását
az országgyűlésen; mert a reformátió óta nem volt a
vallásszabadságra vonatkozó oly kérdés, mely a nyilt
és világos törvények értelme dacára is, a magas klérustól félre magyaráztatva, eredeti tartalmából fenekestül együtt ki nem forgattatott volna !
íme egy példa a sok közül. Méltóztassanak erre
azok felelni, kik határozottan állítják, hogy még csak
nyomát sem látják Magyarországon a vallási türelmetlenségnek, és a vallást illető törvények tiszteletben nem
tartásának.
Az eset következő. Történt Tolnamegyében NagyKajdacson, miszerint folyó év. febr. i-sején, házasság
köttetett egy özvegy r. kath. férfi és egy özvegy reform,
vallású asszony mint házas felek közt. Idő folytában
a reform, vallású asszonynak leány gyermeke született,
kinek leendő keresztelése be is jelentetett az ilető bába
által a ref. lelkésznél. És mi történik ? míg a ref. lelkész várta volna a keresztelésre kijelelt időt és órát,
azt vette észre, hogy illetéktelenül a helybeli róm. kath.
plébánus megkeresztelte. Erről a reform, lelkész értesülve, óvását jelentette ki a róm. kath. plebánussal
szemben és figyelmeztetve a törvényekre, követelte
vissza az anyakönyvbe való bevezetés végett, az illetéktelenül megkeresztelt leány gyermeket.
Erre a róm. kath. plébánus ur, bizonyosan az ő
papsága személybeli elsőbbségétől vezéreltetve, szórólszóra így válaszolt:
»A kájdacsi rom. kath. plébánia hivataltól. A
nt. ref. lelkészi hivatalnak Kajdacson.

Tegnapi napon levelét vévén, arra hivatalos tisztelettel van szerencsém válaszolni, u. m. Déér György
r. kath. és Nagy Erzsébet helv. vall. szülők leány gyermekét igen is megkereszteltem és pedig a szülők határozott kívánságát a, kik már egybekelésük előtt két
tanú jelenlétében, önként, anélkül, hogy erre kényszeríttettek volna, előttem kijelentették, hogy mindkét nembeli gyermekeiket a róm. kath. vallásban fogják neveltetni.
Igaz ugyan, hogy az 1868 LIII. t. c. 12 §-a azt
rendeli, miszerént vegyes házasságból születendő gyermekek közül a fiuk atyjok, a leányok pedig az anyjuk
vallását követik, ámde a róm. katli. püspöki kar augusztus hóban Budapesten volt tanácskozmánya és saját
püspökömnek september hóban 1858/1880 szám alatt
kelt utasítása, a fent idézett törvényt akkép magyarázza,
miszerént ezen törvény csak azok részére hozatott, a
kik lemondván jogaikról, egybekelésük alkalmával eleve
nem intézkedtek gyermekeik jövendő neveléséről. A
szülők kizárólagos köréhez tartozván, meghatározni
gyermekeik vallásos nevelését.
Továbbá az 1879. évi büntető törvénycikk 53. § a
szerint csak azon lelkészek büntetendők pénzbírság
vagy börtönre, kik a szülők akaratja és beleegyezése
nélkül vennének fel kiskorú gyermeket más vallásban,
mint a melyet az 1868 LIII t. c. előir, és azokra, a
kik ezt a szülők beleegyezésével teszik, a XL büntető
t. c. semmi büntetést nem szab.
A midőn tehát a fent nevezett keresztelést, a kérdéses vegyes házasságban teljesítettem, tettem azt a
magyar kath. püspöki kar utasítására és saját püspököm
meghagyása folytán, távol lévén tőlem egyházi viszonyaink legcsekélyebb sértegetése is.
Ki egyéb aránt állandó hivatalos tisztelettel vagyok
Kajdacson, November 22-én 1880. Szántó Zsigmond
plébános/ .
Igy állván a dolog, nekem az itt közlött levél
alaki tartalmára nézve azon megjegyzésem van, mint
eskettető papnak, miszerént az állítás, hogy fent említett vegyes házasfelek a szülők határozott kívánságára,
már egybekelésük előtt, két tanú jelenlétében, önként,
anélkül, hogy erre kényszeríttettek volna, kijelentették
plébános úr előtt, hogy mindkét nembeli gyermekeiket
a róm. kath. vallásban fogják neveltetni, téves és rosszakaratból származott állítás, hogy ne mondjam, paphoz
illetlen ráfogás, és mende-monda; mert hiszen életben
vannak azon násznagyok, kik a házasság körül szolgálva,
minden időben, ha kívántatik, befogják bizonyítani,
hogy plébános úr messzire eltért az igazmondástól.
Mondatik ugyan, hogy Magyarország soha sem
fog lenni színhelye olyan jelenségeknek, melynek a felekezetesség terén történtek, és folyvást történnek Németés Franciaországban. No még csak a kellene ! újra felidézni azon rémtetteket, melyeket egy időben a hatalmas klérus a szegény protestánsokon elkövetett, erőszakosan elvéve templomaikat, iskoláikat, egyházi alapít-

ványaikat, és elzárva, szerteszét űzve egyházi személyeiket stb. Csak e kellene még, azután majd csak lenne
vallás szabadsági
Ne simítsuk a dolgot, hanem valljuk be őszintén;
mert úgy van, hogy mind Német- mind Franciaországban, azért történtek, és történnek folyvást a sajnálkozásra méltó jelenségek, mert a klérus ott sem akar engedelmeskedni a polgári törvényeknek, követelve magának polgári törvényhatóságot, melyet az egyháznak
nem adott senki; mert hisz maga mondá annak alapítója : „Az én országom nem e világból való! 4
Igen óhajtandó volna ennélfogva, hogy a törvényeknek megrontói, kik felzavarják a békét, a visszavonás kockáját vetve a házasfelek és családaink körébe;
a törvények szigorú alkalmazásával utasíttassanak rendre.*)
Gsuthy Zsigmond,
reform, lelkész.

Protestáns missió Zemplénmegye felvidékén.
Nem mellőzhetem el, hogy 24 éves papi pályám
egyik legszebb és legfontosabb napjáról említést ne tegyek e lap olvasó közönsége előtt, nem ugyan személyemre vonatkozólag, hanem protestáns egyhazunk érdekében, amennyiben hiszem, hogy közlésem minden
meleg keblű prot. egyént érdekelni fog és örömmel
töltend el.
Zemplénmegye íelvidékén a „Viharlátó* hegységtől északra, a „barkó4-i hegyszoroson túl, regényes
bércek alapjában, a „Labarc* folyam partján fekszik
Homonna városa, távol és hegyláncolatok által elválasztva a szélső protestáns egyházaktól.
Az e városbeli és vidéki mindkét felekezetbeli
protestánsok, kiknek száma 100-nál jóval többre tehetőd
ez évi október hó közepén hitrokoni társalgás tekintetéből összejövetelt tartva, Dercsényi Kálmán homonnai
kir. közjegyző úr által ezen alkalommal, az egyházi
egyesülés, szervezkedés, s helybeni istentisztelettartás,
urvacsorábani részesülhetés eszméje lett megérintve.
Az eszme a legkedvesebb hangulatot kelté a keblekben, s annyira föl lett karolva, hogy ugyanazon alkalommal egy ötös bizottság bízatott meg a szép szándék
kivitelének eszközlésével.
Ebből folyólag D. K. ur mint az ötös bizottság
elnöke megkeresett engem levelileg az iránt, lennék-e
hajlandó az általuk tervezett missió elfogadására ? . . .
En készséggel engedelmeskedtem a kívánatnak, hisz ki
tudna ellentállani a lelkek szavának 1 . . . s a második
levélváltással az első isteni tisztelettartás, s úrvacsora
kiszolgáltatás napja november 28-ra el lett határozva.
Nem tagadom, hogy kettős lelki örömmel siettem a kitűzött helyre, részint mint lelkész, remélve,
hogy isten országának építéséhez ezen szolgálatom ál*) Kérem a napilapok szerkesztőit, méltóztassanak
ményt becses lapjaikban közzé tenni. Cs. Zs.

ezen közle-

tal hacsak egy homokszemmel is járulok, részint mint
a hazának egy igénytelen polgára, azon tudatban, hogy
oly fent vidéken édes magyar nyelvünkön fogjuk dicsérni
az istent! Hogy mit jelent ez, tudni fogják azon honfi érzelműek, kik e felvidék lakosai. . . .
November 27-én estve Kádost Béla hitrokon házánál más napi teendőinket megbeszélve, 28-án délelőtti fél 11-kor D. K. ur házánál, egy arra előzetesen
berendezett szobában, az isteni tiszteletet megtartottuk,
s az Urvacsorát kiszolgáltattam. Jelen volt körülbelül
70 egyén, ezek között pár róm. kath. Az urvacsorában
50 ág. és helv. hitvallású férfi és nő részesült. A nők
között jelen volt Szirmay Pálnő szül. Podmanicky
bárónő is.
Az úrvacsora egyszerre lett a két felekezet között kiszolgáltatva. Az ágost. részére ostyával. Az
éneklés vezetésére Gerec Lajos ottani polgári iskolai
igazgató tanár ur vállalkozott, és azt a legjobban végre
is hajtotta. A perzselypénz 24. osztr. forint volt.
Nem akarom az apróbb részletek, s az érzelmek
rajzolását megkisérleni, melyek az isteni tisztelet alatt
az arcokon tükröződtek, s a szemekből csillogtak, mert
! tudom, hogy ott, hol a keblek évek hosszú során át csor1 dultig megtelnek érzelemmel ; csak egy szó kell, s a szívek áradoznak mint a hullámzó patak, s az a szó bárki ajkain hangozzék is fel, édes és boldogító! . . . .
Az én örömem csak annyi, hogy Plomonnán az első
prot. isteni tisztelet szavai az én igénytelen ajkaimon
hangzottak fel 1 . . . .
Délután gyűlést tartottunk, amelyen mintegy 40 tag
vett részt, itt a kezdet sikere által lelkesítve mindenek
előtt „Egyesült prot. leány egyház 4 alakulása vétetett
célba, mely végből elsőben is egyháztanács alakíttatott
9 tagból, s a főgondnokságra Dercsényi Kálmán ur lett
felkérve.
Ezután a szervezkedő leány-egyház következő
óhajainak adott jegyzőkönyvileg kifejezést:
1-ör. Hogy isteni tisztelet egy éven át 6-szor tartassék váltakozva helv. és ágost. hitvallású lelkész által.
2-or. Hogy anyakönyvileg az ágostaiak a klazányi, a helv. hitűek a bánóci lelkészséghez csatlakozhassanak, azon feltétellel azonban :
3-or. Hogy még most kezdetben egy ideig az isteni tiszteletek tartásához szabad tetszés szerint hívhassanak lelkészeket.
4-or. Hogy akik keresztelés, esketés és temetéseknél nem az illető anyakönyvvezető lelkész szolgálatával akarnának élni, azok a dupla stóla lefizetésének
kötelezettsége mellett, más lelkész szolgálatát vehessék
igénybe.
5-ör. Hogy az anyakönyvvezető lelkész részére,
az egyes lelkészi szolgálatok díjminimuma 6 oszt. forint
legyen.
Ezen óhajpontok ugy egyik, mint másik részről
az egyházmegyei kormánynak lesznek jóváhagyás és
' megerősítés reményében beterjesztendők.

Végül szó volt még az úrasztali készletek beszerzéséről is, amelyre ez ideig 200 oszt. frt gyűjtemény
van készletben. Továbbá a lelkek száma pontos összeírása végett intézkedés tétetett.
S legvégül, merjem-e említeni, még templom-építésről is történtek lelkes beszédek ! Adja az isten, hogy
e szép kezdet szép jövőt eredményezzen ! . . .
Ezen protestáns és nemzetiségi szempontból jelentékeny esemény-, illetve a homonnai egyesült prot.
leányegyház szervezkedési és alakulási mozzanatairól jövőben is értesítendem a prot. közönséget.
Böszörményi

Károly,

málcai ev. ref. lelkész.

A slavoniai missió érdekében.
:

— Felhivás a ref. egyház lelkészei- és gyülekezeteihez. —

I.
Dunántúlról magyar ajkú polgártársaink évről-évre
nagyobb mérvben költöznék ki Slavoniába s ott — fájdalom ! — idegen nemzetiségbe olvadnak, fogyasztva
a magyar elemet, pedig oly kevesen vagyunk, hogy
nagy Széchenyink szavai szerint az apagyilkosnak is
meg kellene kegyelmezni csak azért, mert magyar.
A dunántuli h. h. egyházkerület a Slavoniába kiköltözött magyar ajkú hitsorsosairól gondoskodása,
azoknak a magyar nemzetiség kötelékében megtarthatása végett szükségelt intézkedést hazafiúi szent kötelességének ismeri, de mert anyagi erejének korlátoltsága miatt a hívekre kivetett és ezekre nyomasztólag nehezedő évi adóból e célra a szükségnek megfelelő összeget nem fordíthat, megkereste a m. k. belügyminisztériumot az egész ország területén gyűjthetésre engedélyadásért.
Az engedély megadatott a Slavoniában alakuló
magyar ajkú h. h. egyház részére. De mert az élet
szükségeivel küzdő híveket a család fentartásáról
gondoskodás lakhelyökhöz köti s gyűjtő ívekkel az
országban szétmenésre csak kevesen vállalkoztak s ezek
a gyűjthetésre engedélyezett idő alatt az országot be
nem járhatják, s mert a Slavoniába kiköltözött helv. hitvallóknak a magyar nemzetiség kötelékében megtarthatása nem hitfelekezeti, hanem nemzeti érdek : hazafiúi tisztelettel kérem minden hitsorsosunkat, magyar
nemzeti érdekekért lelkesedő minden igaz hazafit, legyen
kegyes oda hatni, hogy a daruvári h. h. egyház részére
gyűjtés eszközöltessék s a begyülő összeg nt. Kiss Oá
bor papai ref. lelkészhez, ki a hozzá beküldött pénzekről
nyilvánosan fog számolni — elküldessék.
Pap

Gábor.

dunántúli ref. superintendens.

azon Horvát-Slavonországban, mely nekünk épen utunkba
esik a világgal összekötő tenger felé, melyre aránylag
nem kisebb gondot kellene fordítanunk, mint a mennyit
a civilisatio evangyeliomi fegyvereivel hódító angol
missió fordít Anglia gyöngyére, gazdagsága és hatalma
egyik főforrására, Kelet-Indiára, mi a bel-somogyi egyházmegye illetve a dunántúli ev. ref. egyházkerület
egy missió - központot szándékozunk létesíteni Daruvárott.
Célja e missionak az, hogy a Slavonia s vidéke termő
talajának olcsó földjére bevándorló magyar elemet a
gondviselőt nemzeti nyelven dicsőítő prot. vallas cultusa által necsak egyházunknak, hanem az által nemzetünknek is megtartsuk ; s ez úton Slavoniában lépten
nyomon és minden községben található magyar elemet*)
fentartva, sőt az évről-évre tömegesebb beköltözéssel
gyarapítva, Magyarországhoz a múltban sem ellenszenves Slavonia rokonérzületét is fejlesztve a culturalis cél
mellett, az egymásra utalt két népfaj közt annyira szükséges jó viszonynak is nyujtsunk táplálékot.
Egyházkerületünk e komoly méltatást igénylő érdekében, főiskolájának egy jeles növendékét Fántsik
János theologust a skót missió edinburgi intézetében
képezteti ís, az alkalmas központnak mutatkozó daruvári missió állomásra.
Ámde egyházkerületünk, a magyar prot. egyházkerületek legkisebbike s legszegényebbike, sajat erejéből nem levén képes, a Daruvarott alak.tandó missió
telepépületeit, iskolával kapcsolatos lelkészlakot és templomot felépíteni: misssióját a hívek túlterheltetése nélkül fentartani, a magyar belügyminisztériumnál az egész
országra kiterjedő gyűjtési engedélyt kérelmezett s nyert
a mult éven 39163 sz. a. Azonban a mult évi rossz termés mi reményt sem nyújtván a sikerhez, meg sem
kisérthettük a gyűjtést, miért is engedély meghosszabbítást kért és nyert kerületünk 32566 sz. a.
Az engedély meg van, de hiányzanak családjukat,
gazdaságukat hónapokra messzeföldre elhagyni kész
iigyes s minden tekintetben alkalmas embereink a gyűjtésre. Alig 5—6 vállalkozó találkozott.
Ily körülmények közt hozzátok kell fordulni, a
magyar prot. egyház, a magyar haza és nemzet vitális
érdekei iránt mindenkor lelkesedni, sőt áldozni kész lelkésztestvéreink s hitrokon gyülekezeteink ezrei I
Ha megjelennek közöttetek gyűjtőink, útba igazítástok és pártfogástokkal gyámolítsátok őket! A hol
pedig meg nem jelenhetnek, s ilyen lesz a nagyobb
rész, Ti magatok legyetek a talán nemzeti jövőt méhében rejtő kisded mustármagnak ápolói!
Kérdezzétek meg azon számosakat, a kik a hírhedt
Daruvár s Lippik fürdőin Magyarországról megfordultak,

II.
Miként a prot. egyházi lapok olvasói, pár évvel
ezelőtt közzétett Emlékiratomból teljes részletességgel
értesültek, hogy a magyar korona kapcsolatához tartozó

*) Vendéglősök, iparosok, kereskedők, izraeliták, mind beszélik
a magyar nyelvet, gazdatisztek, cselédség mind magyarok : nem egy
nagy birtok magyar kézen, így maga Daruvár is előbb a magyar Jankóvics Gyula gróf, most a Tüköry család tulajdona.

nem betii szerint igaz-e, mit fent csak röviden vázolhattam, a magyar elemnek azon vidéken évről évre
terjedése s vagyonosodása, tehát élet képessége ? Nem
nemzeti bűn lenne-e testvéreinkről, — kiknek ott
missionk is kell, hogy legyen, — nem gondoskodni,
elfeledkezni ?
Vigyétek kathedráitokba a szent ügyet, mely méltó
apostoli buzgóságtokra, lelkésztestvéreim 1 Kerestessétek
fel gondnokaitokkal házról házra híveiteket, kebleikről
leszakadt szegény testvéreik lelki gondozásuk érdekében
nyújtandó áldozatok végett, s a begyülendő összeget
küldjétek el a dunántuli ev. ref. egyházkerület pénztárnokához nt. Kis Gábor pápai lelkész úrhoz, ki hirlapilag fog megnyugtatni benneteket.
S ha nincs valaszfal a hazában a külömböző hitfelekezetűek közt, a nemzeti s hazai közérdekben; ne
legyen e kérdésben sem, mert ez ügy nem felekezeti,
— de teljes mértékben hazai közügy, mely az Udvezitő szavaival zörget minden magyar kebel ajtaján,
azon hitben, hogy nem hazudtoltatik meg az Úr szava:
„Kérjétek, és megadatik nektek; Keressétek, és meg
találjátok; zörgessetek, és megnyittatik nektek! 4 Szt.
Maté Ev. VII., R. 7 V.
Körmendi/ Sándor,
belsomogyi esperes.

Kettős ünnepély a vadosfai ev. gyülekezetben.
Két ritka ünnepélynek volt tanuja a vadosfai gyülekezet. A mily leverő, elszomorító az egyik, oly örvendetes a másik. Az egyik lelkésztemetés, a másik
lelkész-iktatás ; bár az első maradt volna el, hogy az
utóbbi felett való örömet zavartalanul élvezhettük
volna.
F. hó 4-én délután 2 órakor kisértük ki az örök
nyugalom helyére a vadosfai evang. gyülekezetnek nyugalomba vonult, köztiszteletben álló lelkészét Nt. Horváth János urat, a dunántuli evang. egyházkerület lelkészi karának Nestorát. — Hogy méltányolhassuk az
elhunyt érdemeit, sajat elbeszélése után tudomásra jutott életrajzi adatait fogom előadni.
Horváth János született Takátsin, Veszprém megyében 1793 nov. 14-én köznemes családból. Atyja Horváth
György, anyja Győrfi Susánna volt. — A szülők korán
felismerték gyermeköknek a tudományos pálya iránti
hajlandósagát, azért mar zsenge korában Pápára adtak,
hogy ott, az akkori időben jó hírnévnek örvendő Takács
evang. tanitó vezetése alatt fejezze be a népiskolai tanfolyamokat, illetőleg, hogy előkészíttessék a gymnasium
első osztályára. Majd innen a vallásos lelkületű szülők a
szorgalmas tanulót elvitték a soproni főtanodába,
hol ugy a gymnasiumi, mind a theologiai tanfolyamot
a legjobb sikerrel végezte. Itt kötött szoros, benső
barátságot Edvi Illés Pállal, Petz Leopolddal, Szabó
Józseffel — a most is élő derék veterán nyelvtudóssal;

itt nyerte meg különösen az országos hirű Kiss János
superintendensnek szeretetét is, kinek mind végig pártfogoltja volt.
A theologiai tanfolyam bevégeztével külföldre
szeretett volna menni; de az akkori politikai viszonyok
megakadályozták ebben ; tehát Kiss Jánosnak kérésére a
soproni főiskolában vállalt ideiglenesen tanszéket. Itt
működött feljebbvalóinak teljes megelégedésére egy-két
évig. — Azon reményben, hogy most már a németországi egyetemeket is meglátogathatja, lemondott tanári
állásáról. De újra csalódott. A kimenetel most is el volt
zarva előtte. Ekkor nevelői állást vállalt, szintén Kiss
János ajánlására Martonvásáron a Gr. Brunszvick, illetőleg gr. Deym családnál. A család azonban egy év
múlva csehországi birtokaira utazván, ő nem volt hajlandó azt követni, hanem haza ment az atyai házhoz
Takátsira. De itt is kevés ideig nyugodhatott, mert
pártfogója itt is felkereste a szerény ifjút és elküldte őt
Nikiára, Somogy megyébe, hogy legyen Berzsenyi
Dániel, a költő fiainak, nevelője. — Hogy miként tett
eleget mind két helyen kötelességének, eléggé bizonyítják azon levelek, melyeket ugy a Deym gyermekek,
mint maga Berzsenyi hozzá — még külföldre is —
intéztek, a melyeket a boldogult nemes önérzettel nem
egyszer olvastatott fel alólirott altal.
Végre régi vágya teljesülésbe mehetett. Útlevelet kapott külföldre. Németországba, a reformátió ősi
hazájába ment, nevezetesen Jenába, hogy ott tovább
képezze magát a theologiai tudományokban. Szellemi
kincsekkel megrakodva, másfél évi távollét után vissza
jött hazájába, s 1818 oct. 6-án felette tisztelt és szeretett főpásztora, Kiss János superintendens által a felpéci evang. gyülekezet segédlelkészévé szenteltetett fel,
a szintén nagy nevü Tatay Pál esperes mellé. — Csak
kevés ideig volt segédlelkész, mert a következő évben
már a réti gyülekezet választá meg rendes lelkészeül,
hol csakhamar házasságra lépett szeretett főnökének
leányával : Tatay Juliannával. — Rétiből meghívták a
szalonaki népes német egyházba is, mely sokkal jövedelmezőbb volt, maga is hajlandó lett volna elfogadni ; de atyja kérésére magyar pap maradt. — De
nem soká maradt mégis Rétiben. Mert 1826-ban a
vadosfai evangelikus gyülekezet kitiinő lelkésze Gödör
György meghalván, Horváth Jánost keresték fel és
hivták meg méltó utódául, ki hivatalát ugyanezen év
oct. elején el is foglalta. — Ezen idő óta itt munkálkodott az Urnák szőlőjében, kiérdemelve híveinek
szeretetét, tiszteletét; mig végre ha nem is annyira
szellemileg, mint testileg elgyengülvén, önkényt nyugalomba vonult f. év september 29-én, hogy helyet adjon
oly ifjú erőnek , ki át vegye tőle a kormányrudat,
melyet ő oly hiven, lelkiismeretesen tartott kezében e
gyülekezetben 55 éven keresztül. A nyugalmat azonban
— fájdalom — nem soká élvezheté, mert a 87 éves tisztes
aggastyán, a 62 éves lelkészi pályafutásban kifáradt
nemes jó lélek f. hó elsején kibocsátá lelkét csendesen,
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épen azon óra negyedben, midőn az újonnan megvá' mint papot; a sírnál pedig az újonnan választott lelkész
tiszt. Laucsek Jónás mondott egy kis síri beszélasztott lelkész lábát azon földre tevé, melyen ő mundet, melyben kimutatá, hogy a boldogult jól imádkokálkodott.
zott
magáért, családjáért és a gyülekezetért.
Nem mellőzhettem, hogy ne szóljak róla — bár röTemetésére fényes, ezernél többre menő közönség
viden — mint papról, mint emberről, mint hazafiról, mint
jelent meg — köztük 10 lelkész és 15 tanitó, — hogy
irodalom művelőről és mint családapáról.
O a szó szoros értelmében pap volt. Pap a szó- leróják az elhunyt felett a hála és tisztelet adóját
Mi is koszorút teszünk sírodra, elhunyt nemeslelkü
széken, pap az életben, pap mindenütt. Akik ifjabb éveiaggastyán,
az elismerésnek és hálának koszorúját. Taben ismerték, most is dicsérik hatalmas, magas szónokláljon
lelked
zavartalan boldogságot a menyben, elfáradt
latát, sőt midőn mint 82 — 83 éves aggastyan lépett is
fel a szószékre, akkor is önkénytelen tettük fel a kér- tested nyugalmat az édes anyai föld kebelében. Mi, kik
dést, hogy minő szónok lehetett a múltban? Annyira itt maradtunk, nem feledkezünk el rólad. Emléked, jó
szerette hivatalát, hogy midőn testi erejének gyengü- lélek, élni fog közöttünk !
Az isteni jóság gondoskodott arról, hogy ahol seb
lése miatt nem mehetett többé szószékre, az oltár elé
üttetik,
az be is gyógyuljon. Ad balzsamot, hogy enylépett, s ott mondta el egyházi beszédét, mely széphítse,
eloszlassa
a fájdalmat. így történt e szent gyülesége által akkor is nem egyszer ragadta el -hallgatóit.
De nemcsak a szószéken volt ő pap, hanem az kezetben is. Alig tétetett a földbe a jobb létre szenderült
életben is. Bölcs mérséklete, tapintatos vezetése által a agg lelkész hülf teteme, ime másnap az újonnan válaszkeletkezhető egyházi viszályokat nem egyszer szüntette tott derék lelkész, Laucsek Jónás úr iktattatott hivameg már csirájában. Intett, feddett, dorgált ha kellett; talába.
December 5-én reggel 10 órakor a lelkész-iktatási
mindenütt és mindenben maga ment elő jó példával.
Kedves tagja volt a társadalomnak is. Öröm volt ünnepélyre ép oly sok nép jelent meg, mint előző nahallgatni beszédjét a régi időkről, azon korról, melynek pon a lelkész temetésére. Ugy hogy tágas templomunk
talán ő volt egyik utolsó maradéka. Mindvégig megtar- a zsúfolásig megtelt, dacára az esős időnek. Az első
totta lelkének rugékonyságát, órákig elbeszélgetett is- ének után alólirott lépett az oltár elé, hol rövid alkalmi
merősei körében egyetemi életéről, a Brunszvick, (külö- oltári imát mondott el; majd az „erős várunk nekünk
nösen a hires Terézről,) Deym és Berzsenyi családról az Isten* kezdetű ének eléneklése után az iktatási ünnepélyes szertartást végző esperes Nt. Zongor Endre
s irodalmi működéséről.
Igen, mert a boldogult nemcsak az egyháznak volt ur lépett az oltárhoz, — mely előtt a beiktatandó lelkész állott, — s megható s könnyeket indító szavakkal
apostola, hanem az irodalomnak is munkás tagja.
Számos philosophiai, de különösen történelmi hatalmazta fel az uj lelkészt az ezen gyülekezetben végtárgyú cikkei jelentek meg a Horváth István által szer- zendő lelkészi teendők teljesítésére. Az iktatasi szertarkesztett „Tudományos Gyűjteménye-ben és a „Felső- tás végeztével tiszt. Laucsek Jónás lelkész úr lépett
magyarországi Minervádban és más hasonkoru folyó- a szószékre; hogy elmondja beköszöntő beszédét. Beszédje alapigéjeül valasztá János XV. 1 — 5 verseit s az
iratban.
Szóljak-e róla mint hazafiról. Erről elég annyit ünnepélyes alkalomhoz méltóan, kitűnő sikerrel elmélkemondanom, hogy örült a haza sorsának jobbra fordultán, dett a lelkészi hivatalról, kifejtvén annak szentségét,
nehézségeit és áldásait. Dacára, hogy e szép beszéd
kesergett annak bajan; elég annyit, hogy az 1848-ik
egy
órát vett igénybe, mégis rövidnek tetszett az, s a
vészterhes napok alatt két fia küzdött a harcmezőn,
hallgatóság
figyelmét mindvégig lekötötte.
mint honvédtiszt. A többi is eleget tett a haza iránt
Bizonyosan mondhatom, hogy e nagy gyülekezet
való szent kötelességének.
minden
egyes tagja hozzá járul azon hő óhajtáshoz, —
De őt csak családja körében kellett látni. Egyike
melylyel
a lelkész-laknál tartott ebéd alkalmával a gyüvolt a legjobb családapáknak. Gyermekeinek nevelését
maga vezette a legjobb irányban. Adott nekik lelki lekezet világi felügyelője felköszönté a már beiktatott
kincseket, tudva, hogy ezek által megszerezhetik ma- egyházi férfiút — hogy adja az Isten, hogy sokáig vegoknak a földieket is. Nem is csalódott. Hátra hagyott zethesse nyáját az általa egyházi beszédében is jelzett
s már szabad szárnyra eresztett hat gyermeke mind jó. uton ; adjon neki egészséget, kitartást, hogy ezen egylétnek örvend s ha a haldokló atya ezekre tekintett, ház méltón régi fényéhez és nevéhez gyarapodjék szellemi és anyagi jólétében!
elmondhatta, hogy gondjukat viselte.
Tóth Gyula,
A mily egyszerű volt élete, ép olyan volt végtiszevang s. lelkész.
tességtétele is. Végrendeletileg meghagyta, hogy felette rendes halotti gyászbeszédet ne tartsanak, hanem
csak egyszerű imát ugy a háznál, mint a sírnál. Ezért A f.-regmeci templom restaurálása ügyében.
a rendes gyászbeszéd el is maradt. A háznál Nt. ZonT. szerkesztő ur ! Becses lapjában többször volt
gor Endre esperes úr mondott egy kis szónoklatot, jelmegemlékezés az abauji ref. egyházmegyében lévő felsőlemezvén őt röviden mint embert, mint családapát és regmeci egyházközség Árpádkori templomának restau-

rálásáról. A legközelebbi számban pedig ezen restaurálás már a jövő tavaszra van kitűzve. Valóban igaz is,
hogy az ügy élére állt Komáromy László, alispán és
egyházmegyei segédgondnok urnák nincs forróbb.kívánsága, mint valósulva látni e lelke elébe annyi buzgalommal, annyi kitartással és jóakarattal kitűzött célt,
mely által nemcsak a kormánya alatt lévő egyházmegye
egyik szerény községének életérdekeit elégítendi ki, hanem a nemzetiség ügyének is szent érdekű szolgálatot
teend. Csak látni kell nevezett segédgondnok urat, midőn ez ügytől áthatva, arról mintegy átszellemülve szól,
cselekszik, fáradságot és anyagi áldozatot egyként nem
sajnalva s lehetetlen, hogy példája másokat is a szent
ügy iránt lelkesedésre ne gyújtana. Engemet, ki azon
szerencsés helyzetben vagyok, hogy segédgondnok úrral ez ügy felett gyakrabban beszélek, épen ezen lelkesedés közvetlen tapasztalása indít felszólalásra, hogy a
műrégészet s történelmi emlékek barátainak s különösen pedig a magyar haza protestáns lelkészeinek figyelmébe, melegen ajánljam e szent ügyet.
A szétküldött kérő ívek beküldésének határideje
e hónap végével lejár; tegyek meg azért igen tisztelt
lelkésztársaim mindazt, amit körükben, a szent ügy érdekében megtenni hatalmukban van, hogy a midőn
mi lelkészek annyi panaszt hangoztattunk már a világiak
közönye miatt, ezen panasz nehéz súlylyal ne essék
vissza ránk akkor, midőn egy világi kormanyférfiu, egyházi ügyben kérő szót intéz hozzánk.
Higyjék el, különösen Önök, ott az alföld dús rónáin , szegénységről, Ínségről semmit nem tudó lelkésztársak ! nekünk tiszamellékieknek, kik vagyonban és
számban nagyon szegények vagyunk, könybe lábad szemünk annak láttára, midőn egy ily esdőszózatot 20,000,
mondd: húszezer lélekkel biró egyházközségből ezen
meglepő tartalommal kapunk meg : » v i s s z a — hozzá
még, ha ezen egyházközségnek lelkésze tekintélyes kor
mányférfi is. Iíol van így a szeretetben a közösség?
Hol az apostoli intés : »egymásnak terhét hordozzátok.4
A szent ügy célhoz jutását, a legmagasabb helyen
is melegen felkarolták ; így király ő felsége 300 frtot
legkegyelmesebben adományozott. A vallás- és közoktatásügyi magas ministerium pedig 1500 frtot. Egyesek
is szépen adakoznak. Megemlítem e helyen, Schuster
Konstantin kassai r. kath. püspök urat, ki a közérdekű ügyek gyámolításában mindenütt elől szokott járni
s itt is 50 frttal áldozott.
Neveiket, valamint mindazok nevét, kik a szent
cél előmozdításához bármily csekélységgel is fognak járulni, egy díszalbum fogja a hálás utódok számára megőrizni. Kassán, 1880. dec. 7.
Béki

Sámuel,

ref. lelkész.

K Ü L F Ö L D I EGYHÁZ ÉS ISKOLA.
A Gusztáv-Adolf-egylet 34-dik nagygyűlése.
(Vége.)

Következett ezután félórai szünet, melyet a tarsaság rövid étkezésre használt fel s utána ki lettek hirdetve az előtanácskozmányban hozott határozatok a
tyroli püspökök nyilatkozvanyára és a központi tagok
választására vonatkozólag, miről fentebb tettem közlést.
Szóltak ezután a követek. Hübner lk. Troppau,
Spillmann superintendens a glatzi diaspora, Frisius Párizsból a párizsi német ev. misszió, Natorj? düsseldorfi
konzistoriális tanácsos egy a G. A. e. javára és a papai
bullának Luther által történt megégetését ábrázoló
Lessing művésztől való műlap, Éneke a lyoni német
egyház, Seidel Bodenbach egyháza, Nóvák Vöcklabruck,
Krcsal Bregenz és Feldkirch, Kulin Zabrze, Hermes
superintendens a hohenzollerni diaspora, Uverbeck Eleiszen érdekében. Ily előadások nyújtanak voltaképen a
G. A. e. munkaterének érdekes képet, de a tér nem
enged nekem mást, minthogy az eziránt érdeklődőket
a G. A. e. nyomtatott értesítőjének olvasására utaljam.
(Kívánatra szerezhetek példányokat az ünnepi beszédekkel együtt 85 kron.)
Még két targya maradt a gyűlésnek: a szentedények kiosztása és a jövő évi gyűlés helyének meghatározása.
A 19 egylet és egyesek által felajánlott szentedények közül a 10-ik, tudniillik a Wiesbadenben fekvő
Ih'etz női és leányi G. A. egylet 2 kelyhe, két tányérja
és 2 kancsója alfenidből a szegedi református egyháznak
szavaztatott meg. A jó karlsruheik ez ilrvacsorai edényeket először hozzám küldöttek s így volt alkal nam látni,
mily szép két, belül selyemmel bélelt bőrtokban küldték el a becses ajándokot s hogy maga a két tok
20 frt. értéket képvisel. Közbe legyen mondva, hogy
a szegedi ref. egyház ezen edényekért, Dr.
Firnhaber
wiesbadeni titkos kormány-tanácsos és G. A. főegyleti
elnök utján már elküldötte a dietzi jótékony nőknek a
hálairatot.
A 2-ik számú urvacsorai kancsó, melyet a míillheimi női G. A. e. felajánlott, Beluja magyarországi ev.
egyháznak adatott.
A jövő gyűlés elfogadására 2 város, Dortmund és
Osnabrück ajanlkozvan, szavazattöbbséggel Dortmund
mellett nyilatkozott a gyűlés.
Köszönetet mondott ezután az elnök a nagyhercegnek, a városi és egyházi hatóságoknak az ünnep
rendezésért, az ünnepi szónokoknak, az énekesnőknek, az
orgonamuvészeknek, kik az istentiszteletet emelték közreműködésökkel ; az ünneprendező bizottságnak és annak elnökének Doll praelatusnak és köszönetét így
fejezte be : „Legyenek meggyőződve arról, hogy Karlsruhe és ez ünnep felejthetlen lesz előttünk ; fényes betűkkel leend az egyletünk évkönyveibe iktatva.*

„De mik vagyunk mi mindnyájan? A mi utolsó
hálánk azt illeti meg, kinek áldását kértük és kihez hálával térünk vissza* — ily szép szavakkal hívta fel
elnök Gerock praelatust, az ismert nagyhírű stuttgarti prédikátort imádkozásra és az őszfejü, de ifjú arcvonasu férfiú klassicus imával zárta be a gyűlést.
Gyűlés után, 4 órakor gyűlt össze 100 meghívott
követ, köztük magam is, a nagyhercegi kastély elfogadó
termében, hol miniszterek és az egyházi főtanacs és az
ünnepi bizottság tagjai is jelen voltak. Négy és félórakor megjelent a nagyherceg és nyájas leereszkedéssel beszélt a meghívottak mindenikével, velem Szeged
jelen helyzete felől és nem faradott bele, mig két órai
idő alatt végig nem jarta a követeket, köztük a heidelbergi egyetemi hallgatók G. A. egyletének ifjú követét
is. Közben folyt a Giehne udvari zeneigazgató által a
nyitott mellékteremben vezényleti ének-hangverseny egyházi szerezményekből és szintén kihallgatás közben serviroztatott a gouté is.
Mikor a nagyherceg végén volt a kihallgatásoknak,
meglepetésünkre, a búcsúzni készülő elnököt megelőzve,
igy szólt hozzánk:
„Nem akartam magamtól megtagadni azt az örömet, hogy e napokat maradandó emlékkel ne jelöljem
meg. Házam kincsei közt létezik Gusztáv-Adolf király
emlékpénze, melyet mindenkor családi ékszernek tekintettünk. En ezt az urak számara sokszoroztattam és
kérem azt tőlem átvenni. Nem lehet szerénytelenség
tőlem, mikor felkérem önöket, hogy ez emléket mint
az egylet és a Karlsruhéban töltött ünnepnapok iránti
érzületem jelét magukkal vigyék. Önök tudjak, hogy én
anyai részről Gusztáv Adolf királylyal, kinek nevét egyletök alapitói az egylet címébe felvették, rokon vagyok.
Gusztáv Adolf az evangyeliomi egyház Istentől hívott
harcosa volt és ez isteni hívásnak megfelelve halt meg
az ő ügyeért, a mi ügyünkért. Nekünk is hivatásunk e
vitézkedést végezni és akarunk is szilárdan és híven
állni az evangyeliom részén, de mint remélnem szabad
és azt önöknek különösen szívökre is óhajtom kötni,
mindenkor a szellem és béke fegyvereivel. Fogadjak
őszinte üdvkivánataimat, mely szerint ez egylet továbbra is gyarapodjék áldott előmenetele által 1*
Jöttek a francia öltözékü inasok és nagy tálcákon
hozták a tokba foglalt emlékérmet a jelenlévők számára.
A tojásdad alakú érem egyik oldalán van GusztávAdolf babérkoszorus képe e körirattal: „Gust. Adolf
D. G. Svec. Got. Wand. Rex. M. P. F. D. EET. C.
J. D. 0 . , 4 másik oldalan harcoló oroszlán karddal és
labai alatt a háború jelvényeivel, paizszsal, ágyúval,
trombitával, zaszlókkal stb. e körirattal : „Deo et victricibus armis.4
A kellemesen meglepett követek köszönetét Dr.
Fricke elnök tolmacsolá altaJaban, de különösen még
az egyes követek is megköszönték az emléket országuk
nevében, mit magyar ev. egyházunk nevében megtenni
én sem mulasztottam el.

Míg mi a nagyhercegnél valánk, mások Maxauba
rándultak ki s tettek kéjutazást a Rajnán. Este 7 óra
kor pedig jelen voltunk a nagyherceg által a G. A. e.
tiszteletére előadatni rendelt ünnepi hangversenyen az
udvari színházban. Mindenikünknek ingyen páholyülése
volt. Előadtak Beethoven „Leonora4 nyitányát, Haydn
teremtésének második részét és Beethoven jeles énekek
énekét „Lied an die Freude. 4 Két női és három
férfi énekes is működött közre. Maga a nagyherceg is
megjelent páholyában.
Bevégeztük a napot az Eintracht (Egyetértés) című
társaság helyiségében, hol ismét szerencsénk volt a
nagyherceg latogatasahoz. Megjegyzendő, hogy a nagyherceg a G. A. e. gyűlése miatt ott hagyta a katonai
manoeuvret s a folytonos ünneplés után még ez éjjel
tért oda vissza.
Másnap sept. 17. rándultunk ki ingyenvonaton
Baden-Badenbe. A résztvevők vagy 200 voltak ; a vonat szándékosan lassan ment, hogy a szép vidéket élvezhessük. Volt itt is nyomtatott programm, melynek
első száma volt : Meglátogatása az uj ev. templomnak.
Gyönyörű gót templom a nyilt téren. A templomban
üdvözölt bennünket Ludvig helybeli lelkész, megajándékoztak bennünket a templom történetével és hatalmasan
játszotta orgonán a város kath. polgármestere az „Eine
feste Burg ist unser Gott, 4 lutheri éneket. Megnéztük
azután a régi bádeni várat, a fürdőt, a sétány melletti
fürdői palotát s miután esti 8—10 meghallgattuk volna
a tiszteletünkre rendezett hangversenyt a sétányon, haza
robogtunk Karlsruhéba. „Haza4 — mondom, mert oly
jó volt nekünk ott lennünk, hogy szombaton igen nehezen esett az elválás.
Utólag még kieszközölte a központi bizottság,
hogy az emlékérem a jelen nem lehetett követeknek is
megküldessék.
Még egy szót a derék ünneprendező bizottságról
Minden ily rendezés legtöbbnyire deficittel végződik ; a
karlsruheinek fölöslege maradt. A templomi offertórium
hajtott 616 márkát, s a felmaradt költségből következő
adományokat alakított a bizottság : a központi bizottságnak 1200 márkát, melyből 600 m. Innsbrucknak,
300 Warpuhnennek és 300 Grosz-Lassowitznak jusson.
A 117 m. maradvány pedig a karlsruhei helyi G. A.
egyletnek adatott.
Szóval mindenek ékesen és jó renddel folytak és
nekünk magyaroknak, kiknek egyházai (ideértve Erdélyt
és Horvát-Tótországot) ismét 40888 márka segélyben
részésültek, csak egy óhajtásunk lehet, az, hogy a Mindenható nevelje és gyarapítsa az életnek e fáját, a G.
A. egyletet anyaszentegyházunk erősítésére és az országának dicsőségére.
Ldng Adolf.

I R O D A L O M .
Előfizetési felhívás. „A hit temploma 4 cimü
egyházi beszéd-gyűjteményre. C. H. Spurgeon nyomán
írta: Könyves Tóth Kálmán. Talán sohasem illett méltóbban ajkainkra eme kiáltás: „Uram! neveljed a mi
hitünket !* mint épen mai napság. Meg kell tehát ragadnunk minden alkalmat, mely az élő hit nevelkedését
eszközli. Egyedül ez a főindok, mely engem arra késztet,
hogy Spurgeon nyomán irott egyházi beszédeimet lelkésztársaim becses figyelmébe ajánljam. Spurgeon a
mai kor egyik kiválóbb egyházi szónoka, kinek beszédei
a világ minden miveltebb nemzetének nyelvére leforditvák. Spurgeont nem korlátozzák száraz és merev dogmák, nem nyűgözi confessio; a szó teljes értelmében
bibliai alapon áll ; egyházi beszédeit az élő hit fényárja ragyogja körül. Eszméi, hasonlatai megkapóan szépek
s a szivet most édesen ringatják el, majd hevesen dobogtatják. A hit most éles fegyver ajkain, majd jótékonyan gyógyító balzsam, a sziv sebeire. En e nagyszerű beszédeket igyekeztem ugy átidomítani, olyan
formába önteni, hogy népünk igényeinek megfeleljenek
s az idegenszerűségnek még csak árnyéka se vetődjék
azokra. Megtartottam a lelket, az eszmét, mint
Smiles műveínéi, de az átdolgozásnál oly önállóan jártam el, hogy e beszédek bármely gyülekezetben is a
hivek lelki épületére lehessenek. Egyelőre csak egy
kötetet bocsátok ki a Légrády-testvérek kiadó hivatala
útján. Tartalmazni fog körülbelől 30—35 egyházi beszédet 19—20 nyomatott iven. Előfizetési ára I frt.
80 kr, mely összeg, vagy a megrendelés egyenesen
hozzam (K.-Lacháza, Pestmegye) intézendő, még pedig legkésőbb jövő évi január 30-ikáig, hogy a nyomatandó példányok száma iránt magamat kellőleg tájékozhassam ; a mennyiben e mű könyvárusi úton nem lesz
kapható. Megjelenési határidőül jövő év ápril végét
tűzöm ki, a mikor is az előfizetőknek ajánlott keresztkötés
alatt, a megrendelőknek pedig utánvét mellett küldetnek el a példányok. Tíz példány után egy tiszteletpéldánynyal szolgálok. Könyves Tóth Kálmán.
Figyelmeztetés. A „Káté*ügyben több oldalról
tett kérdezősködésre bátorkodom azon feleletet adni:
hogy a Reichard és Littfass uraknál Sopronban megjelent Kis Káté állítólag javított kiadása nem egy és
ugyanaz a kerület megbízásából általam dolgozott Kátéval
Reichard minden megbizatás nélkül nyomatta a régebbi
Kátét 4-dik kiadásban. Hogy nem egy és nem ugyanaz,
a többek közt az is bizonyítja, hogy amannak ára 48,
az általam kiadotté 25 kr. Lovász- Patona, dec 3. Bognár
Endre, ker. népisk. biz. egyh. eln.
Uj teljes német és magyar szótár. Irta dr. Ballagi
Mór, a m. tud. akadémia rendes tagja. Német magyar
rész. Ötödik kiadás. I. és 2. füzet. Magyar-német rész.
1. és 2. füzet. Ballagi szótárainak ezen legújabb, teljesen
átdolgozott kiadása 25.000 cikkel többet tartalmaz,
mint az ezt megelőző negyedik kiadás. Füzetekben

azért adatik ki, hogy ekkép a kevésbé tehetősek is
lassanként megszerezhessék maguknak e segédkönyvet.
Egy-egy füzet ára 40 kr. A német magyar rész 24, a
magyar-német rész 18 füzetben fog megjelenni. A kiadó-tulajdonos Franklin-társulat kezeskedik róla, hogy a
füzetek száma a mondottnál több nem lesz, és hogy a
mű mához egy esztendőre teljesen megjelenik.

K Ü L Ö N

F É L É K .

* Személyi hírek. Antal Gábor pápai tanár, Csonka
Ferenc veszprémi esperes, Szűcs János enyingi ref. lelkész
Veszprémmegye állandó választmánya tagjaivá választattak meg.
* „Kikötöttem valahára, a boldogság révpartjára." Ezt a nótát fújja jelenleg (kissé disharmonicus) duettben Stern Izsákkal, a házaló zsidóval, az
osztrák unitárius püspök (?) Forstner Ágost Károly. Ez
a hányatott életű pap, ki különösen az egyházi téren kifejtett izgató működése által lett híressé, egy körlevélben
értesítette az ausztriai és az erdélyi unitáriusokat, hogy
a r. kath. egyházzal kibékült, s egyszersmind az unitárius vallásfelekezet kötelékéből megválik. „Sok mondanivalója volna, úgymond, de jobbnak látja elhallgatni,
mert Bécsben nem ismerik el azt a jogot, mit a legnagyobb gonosztevőnek is megadnak a terhelő vádakkal szemben. Ha követett is el ifjú korában illetlen dolgokat, de törvényt nem sértett soha. Magyarországon
több méltányosságra talált, mint Ausztriában. Tizenkét
év óta a lehető legkínosabb volt élete, elannyira, hogy
szenvedése épen nem állott arányban vétke (?) nagyságával. Rokonain és a katholikus kléruson kivül, melyet
oly kíméletlenül megsértett, mindenki elhagyta szerencsétlen sorsában. Ebből látja ő, hol található az igazi
humanitás. Aláveti tehát magát a római szentegyház
bárminő Ítéletének s kész bármily nehéz vezeklésre. 8
Forstner Ágost Károlynak állandó tartózkodási helyéül
Páter Becks, a jezsuiták főnöke, a pozsonyi jezsuita kolostort jelölte ki. Oda való 1
* Részegesek asyluma. Lintorf faluban a Rajna
mellékén, Hirsch lelkész külön menedékhelyet állított
föl a részegesek számára. Szigorú életmód s különösen
kerti szabad munka által gyógyítják meg ezen iszákos
korhelyeket és csodálatos 1 pár hó múlva visszanyerik
testi erejöket s azontúl irtóznak a szeszes italoktól. Hát
mi nálunk mit állítanak ? Vitriol telepeket, szeszfőzőket,
bor- és pálinkaméréseket, a melyek a rendes embert is
iszákossá teszik s megrontják testileg, lelkileg, s mi sajnálattal és megdöbbenéssel registrálhatjuk ennek megemlítésével ' apcsolatban, a hazai legnagyobb ret. községre
vonatkozó következő hírt: a pálinkamérési jogot H.-M Vásárhelyen három évre Patzauer Miksa szegedi gyáros
és kereskedő vette bérbe. Az ezen jogért fizetendő ha
szonbér évenkint 16.000 frt, s a bérlet 1880. évi ápril

24-én vette kezdetét. Az évi fogyasztás Hód-M.-Vásárhelyen az utóbbi évek adatai szerint átlag körülbelül
4000 akó pálinkára tehető. — Rettenetes adat 1
* Sopronból a következő sorokat vettük : A helybeli
járásbíróság f. hó 4-én egy felette fontos ügyben döntött. A helybeli róm kath. városi pap káplánja, főnöke
jóváhagyásával, egy evang. apának kath. nejétől született
fiúgyermekét megkeresztelte s az illető adatokat az illetékes
evang. lelkészi hivatalnak, anyakönyvezés végett, ki nem
adta. Az eset feljelentetvén a ministeriumnak, ez megbízta
a kir. államügyészt mint közvádlót a törvényt sértő pap
elleni keresetnek az uj büntető törvény alapjan leendő
megindítására. Póda apát s városi pap egy német nyelvű
emlékiratot bocsátott közre, mely tegnap a „Sopron*
hasábjain magyar nyelven is napvilágot látott. Egy,
sophismák tekintetében párját ritkító irat, melynek, úgy
látszik, célja volt, közvéleményt csinálni. Ajánlom ez
iratot mindazoknak figyelmébe, kik figyelemmel kisérik
a papságnak állását szemben az uj törvénynyel. Hogy
a „Sopron* szerkesztője ezt lapjába felvette s közölte
a bírósági tárgyalást megelőzőleg, az mindenesetre e
lapnak sajátságos jelleget ád. A járásbíróság a városi
papot, káplánját is 50—50 frt. pénzbirságra ítélte. Ugy az
elitéltek mint a kir. ügyész bejelentették a felebbezést.

iskola igazgatósága mindent elkövet, hogy a nagy Vay
család iránt kifejezze legmélyebb háláját s örök emlékűvé
tegye nevét a főiskola történetében, melyben méltán
indokolva lesz az az elnevezés is, mely ma is hagyományként él a nagy közönség ajakán a sárospataki főiskoláról, s a melyszerint azt méltán nevezi „a Vayalc
iskolájának.* Igy egyebek közt a főiskolai betegsegélyző
egylet választmánya elhatározta, hogy a nagyméltóságú
báró ur által, ezen humánus célú intézetre adományozott 300 frtot 1000 frtra egészíti ki saját tőkéjéből s
azt „ Báró Vay-Geymüller alapítvány * cím alatt helyezte
el. Mai napság, midőn sok ember elfelejti az irás ama
szavait, hagy „az isten országa nem beszédben, hanem
lélek szerint való cselekedetekben áll,® minden esetre
ritka példaként említendő fel az is, hogy ugyancsak ifjabb b. Vay Miklós ur ő nagyméltósága, a maga és
testvérei nevében 500 frtot adományozott a miskolci
egyházkerületi főleanynövelde részére is.
mcsgy.

* Sárospatakról írják nekünk, lapunk legközelebbi
számában megjelent közleményünk kiegészítéséül, hogy
a főiskolai tanári kar, azon nagybecsű zongorára vonatkozólag, melyet a tanuló ifjúságnak, idb. b. Vay Mildös
úr ő nagyméltósága ajándékozott, akképen intézkedett,
hogy a nevezett zongorát a mindennapi használat alatt
levő zongoráktól elkülönítve, ritkább alkalmakra tartja
fel, hogy így mentül hosszabb időn át bírhassa a főiskola a kegyeletes és szép emlékű hagyományt s egyúttal egy, az alkalmat, neveket és időt jelölő emléktáblával fogja azt ellátni. Ifjabb b. Vay Miklós úr ő nagyméltóságának pedig meleg hangon tartott jegyzőkönyvi
kivonatban köszönte meg a főiskola külön intézeti ágaira
tett 2500 frtos alapítványát s a körülbelől 150 darab,
leginkább római, ritka becsű, régi pénzt, melylyel numismatikai gyűjteményét gazdagította. Általában a fő-

Rendkívüli

* Szeghalmon e hó 3-án orgona-felavatási ünnepély tartatott. Ez alkalommal az istenitisztelet Szotyori
Nagy Karoly debreceni zenetanár kitűnő orgonazásaval
megkezdődvén, a gyülekezet éneke után Szabó János
békés-bánáti esperes és köröstarcsai lelkipásztor lépett a
szószékre s orgona-avatási beszéd gyanánt magasztos
imát mondott. Majd a gyülekezet énekelte a Pásztor
József gyomai kántor orgonista altal ez alkalomra készített alkalmi éneket, s végül Tatár János szeghalmi
ref. lelkipásztor fejezte be az ünnepélyes szertartást
„Dicsérjétek az urat orgonákkal* alapján az összhangról és egyetértésről tartott hatásos beszédével. Az uj
orgona, mely 25 szóló és 10 mellékvaltozatu, Kiszel
István és Docekál József debreceni orgonakészítők műve.
* Gyászhirek. Lapunknak írják, hogy Kiss Bálint
vajai nyug. ref. lelkész meghalt. Necrologjat a jövő számban adjuk. — A pápai ref. egyházmegyét a napokban kettős veszteség érte. E hó 4-én szélhűdés következtében 71 éves korában elhunyt Bódoyh János mi
hályházi lelkész. Temetése nagy részvét közt ment végbe.
Gyászbeszédeket tartottak Barthalos Mihály nagypiriti
lelkész és esperes, és Vikar Vince dereskei lelkész.
Ugyancsak a papai egyházmegye vesztesége Szabó István adorjanházi lelkész elhunyta. F. hó 8-án kisérték az
örök nyugalom helyére. Béke poraikra !*)
Szerk.

*) Necrologot kér a

árleszállitás.

Lukács Ödön: Egyházi beszédek templomi ós temetési használatra,
280, nagy 8-rétű lapot tartalmazó és az illető körökben általánosan elismerést nyert művét
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Ez alkalommal minden, bárhol megjelent egyh. könyvek, melyekből mindenkor nagy raktárt tartok, eredeti
bolti áron ajánlani bátorkodom. 1881. évre szóló Dúzs S. Protestáns m. p. mindennemű naptárak nálam
megszerezhetők.
S.-A.-Ujhely, (Zemplénm.) 1880. december hóban.
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PROTESTÁNS
Előfizetési

SZERKESZTOés

K 1 A D Ó - H I VATA
VIII, ker, Máriautca 10, sz, I, em,

L:

dij:

Hirdetések dija:

H e l y b e n házhozhordással s v i d é k r e postai küldéssel 4 hasábos petit sor többszöri beiktatásáért
félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij
kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban.
külön 30 kr.

T e l j e s s z á m ú p é l d á n y o k k a l _m.in_clég- s z o l g á l h a t u n k .

Előfizetési felhivás

„PROTESTÁNS EGYHÁZI és ISKOLAI LAP"
1 8 8 1 - d i k é v i , h u s z o n n e g y e d i k , 1-ső f é l é v i f o l y a m á r a .
E l ő f i z e t é s i d í j : Egész évre 9 forint, félévre 4 forint 5 0 kr., negyedévre 2 forint 2 5 kr
Az előfizetési pénzeket lapunk kiadóhivatalába (Mária-utca io-ik szám alatt) kérjük küldeni.
Laptulajdonos és felelős szerkesztő

Dr. Ballagi Mór.

Mire van szükségünk?
E lapok f. évi 43-dik számában Hörk József,
theologiai tanár és nekem kedves jó barátom,a fenn kitett cím alatt egy, a protestáns érdekekért tagadhatlanul nemesen hevülő és a lelkész
testülethez intézett lelkes felszólításokat tartalmazó cikket — azaz, hogy ezen cikke hangját
és tartalmát illetőleg nevén nevezzem a gyermeket — filippikát irt.
A dolog természetében fekszik, hogy a benyomás, melyet ezen cikknek több, a legkíméletesebben irva ^gyöngédtelen*-nek nevezhető megjegyzése az olvasóban keltett, kellemetes nem lehetett. Es Barátom megengedi, rossz néven pedig
semmi esetre sem fogja vehetni, ha hogy cikke
elolvasása után a bennem keltett érzelemnek
azon szavakban adok kifejezést: a túlbuzgóság
önkénytelenül túlságokba, szélsőségekre hajt és
az ohajtottnak rendesen ellenkező sikerét eredményezi.
Mert hát fel kell tennem, sőt meg vagyok
arról győződve, hogy Barátomat elfogulatlanul a

legtisztább szándék vezette, a midőn sorait papírra tette, azon szándék t. i. hogy }>a közügynek
használjon*, hogy legjobb tudomása szerint a jelenkor >>; rohamos fejlődési processzusában (< az
egyház egyes, külön-külön állást elfoglaló és külön kötelmeket teljesíteni hivatott munkásai számára azon munkakört jelezze, melyben minden
egyesünknek kell, hogy őrt álljon, lelkiismeretesen munkálva mind azt híven, a mit tőle mint
tagtól az egész test joggal megkíván. Es ha Barátom azt >;>sine ira et studio^ egész tárgyilagossággal a lelkészek teendőire vonatkozólag jóakarattal oly módon teszi vala, mint azt nem r é g
Milyen legyen a protestáns lelkipásztor ? című jeles
munkájában tette : akkor cikke épületes is, használt
volna is, a mennyiben olyatén cikk positiv kívánalmaival az egyes lelkészek elébe olyan tükröt
állított volna, melyből az egyesek azt, hogy
mennyiben hű sáfárjai ők a reájok bízottaknak?
melyekben van szükségök a megfeszítettebb munkálkodásra ? melyek azon gyarlóságok, mik ellen
küzdeniök, melyek azon hibák, miket elhagyniok
kell ? kiolvashatták volna.

Ámde azon hang és modor, melyen y>ott€
kedves Barátom beszél, legbiztosabb eszköz arra,
hogy az óhajtott hatásnak talán épen ellenkezőjét
érje el.
Mert, kik is azok, a kik cikkét olvassák ?
Ezúttal eltekintek attól, mely kárörömmel
olvashatták azt az ellentáborban. Elolvasták azt:
i. Önérzetes, ügyszeretettel buzgón munkálkodó
lelkészek, 2. Tagadhatlanúl olyan lelkészek is, a
kik ^napszéimba dolgoznak€; a reájuk bizottakat
úgy, a hogy jól-rosszúl letudják. 3. Némely világiak.
Milyen lehetett cikkiró Barátom sorainak
hatása mindhármára ?
Az 1. alattiakat, azokat t. i. tekintve, a kik
a lelkészi rögös, oly sok nélkülözést és csalódást
szülő pályán, önmegtagadó odaadással, és az
ügy iránt, melyet szolgálnak, lelkesedéssel, és üdvös haszonnal is működnek . . . . ha ezek kedves Barátomnak cikkében olvasták azt; ^Nézzünk
csak be a falusi és némely városi parochiákba!
Tisztelet a tiszteletreméltó kivételeknek ! de bizony ott az uj életnek érliiktetése nem látszik,
. . . minden a régiben van
a prédikáció
lemorzsoltatik . . . . a lithurgikus teendő olyan
hókusz-pókusz módon végeztetik . . . aztán jő a
vadászat, madarászat, halászat . . . . szomszédlátogató eszem-iszom . . . . álom, az önámitás kényelmes párnáján € . . . akkor bizony-bizony kell
hogy a fájdalmas keserűség érzete szállja meg
azok keblét, a kik hű és buzgó kötelességteljesítés fejében jutalmul azt nyerik, hogy — és pedig saját hitfeleiktől — urbi et orbi az kürtöltetik
ki, hogy a protestáns papi osztály nagyjában
egyesek kivételével nemcsak hogy szent hivatása színvonalán nem áll, de sőt hogy szent kötelmeiről teljesen megfeledkezők hitvány seregéből áll.
Fel nem tehetem, hogy tisztelt Barátom
légből kapottan szól, — ut aliquid dicere videatur, de azt meg még kevésbé hiszem, hogy tapasztalt tények alapján ir. Nem marad tehát
hátra egyéb, mint hinnem azt, hogy a jelen időnek, a papi osztály iránt általán táplált ellenszenvét, miután az cikke tendenciájához kinálkozólag
odaillett, egyszerűen és készségesen felkapta, felhasználta.
Mert hát közvetlen tapasztalatai azon kerület

lelkészi köréből lehetnének legközelebb, mely kerülethez maga Barátom is tartozik Azt írja erre
vonatkozólag: ^Tisztelet a tiszteletreméltó kivételeknek !(< De ha már ott elfogulatlanul és némi
jó akarattal körültekint, akkor velem egyetértve
bizonyára azt fog kelleni konstatálnia: hogy a
kivétel kifejezés éppen ellenkezőleg azon kevesekre használandó, a kik a kor intő szavát meo-
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nem értve vagy meg nem figyelve, csakugyan
^nembánomoskodva* tespednek.
De tudnia kellene k. Barátomnak velem
együtt azt, hogy olyan erélyes, figyelmét mindenre és lankadatlan éberséggel mindenüvé kiterjesztő superintendensi
főfelügyelet mellett ,
olyan buzgó esperességi ellenőrzés alatt, milyeneknek legközelebb a mi egyházkerületünk is
örvend, nemcsak hogy a lelkészi kar ellen a k.
Barátom által felhozott vádakhoz képest panasz
egyáltalában fel nem merült, hanem ellenkezőleg
a mint az évről-évre a kánonszerű egyházlátogatásról számotadó superintendensi jelentésekből
olvasható, különösen a lelkészi kar az, a mely
mint arra méltán érdemes, méltánylással kiemeltetik. (Ellenkezőjét annak 17 évi egyházi működésem ideje alatt csakis egyetlen esetben hallottam és olvastam). Es a jó példa, mely a buzgóság, erély és az uj üdvös eszmék felkarolására
nézve felülről jő, lelkesitőleg hat mindenütt éppen legközvetlenebbül a lelkészi karra, utánzást
az egyház sorsa és jövője iránt lángoló érdeklődést eredményezvén. Tudnia kellene k. Barátomnak és bizonyára tudja is azt, hogy éppen azon
nemes mozgalmaknak, melyek ujabb időben az
egyházi téren, már akár a közoktatást, akár az
egyházi szervezkedést, tömörülést érdeklőleg megindultak, legérdeklődőbb és — miután elveink szerint a hívek közössége, összessége, a tulajclonképeni határozó tényező — legbefolyásosabb munkásai otthon a gyülekezetekben éppen a lelkészek, a
kik vissza nem riadnak azon akadályok elől,
melyeket nemes intencióik elébe a pigra massa
gördít. Tudnia kell azt, hogy papságunk köréből
igen számosak azok, a kik szorosan vett ^lelkészi teendőik^ kifogástalan teljesítésén felül az
egyháznak felvirágoztatása szent érdekében, a
legtöbb esetben küzdelmes nehéz munkával és
nem ritkán hálátlansággal fizettetve különben is
oo

I minden irányban buzgólkodva működnek. Avagy

nem ismer-e k. Barátom oly lelkészeket számosokat, a kik egyházuk legféltettebb kincsének,
autonom iskolájának t. i. egyedüli megmentői,
életben fentartói azáltal, hogy az egyháznak nem
lévén tanítója, ők magok esztendőkig fizetés nélkül mint tanitók működnek ? Avagy nincsen-e
tudomása azon számosokról, a kik ott, hol kath.
középtanodák vagy községi iskolák vannak, az
azokban tanuló prot. ifjúságnak a legszámosabb
éveken át fizetést nem húzó vallástanárai ? Vagy
azon számosakról, k. Barátom, mit sem hallott
volna, akik az idők jeleiből megértvén azt, hogy
ez idő szerint a hívek egymással vetekedő áldozati buzgósága utján az egyes egyházak immár
nem tarthatók fenn; erejök, munkájok minden
megfeszítésével, minden kínálkozó tisztességes utat
módot felhasználva s azokat keresve is, arra törekesznek, hogy egyházuk létét, fenállását ennek
anyagi szilárd alapja megvetése, szaporítása utján
biztosítsák, a mint az, az Istennek termékenyítő
áldása mellett számosaknak sikerült is ?
Nem g o n d o l e k. Barátom azon ismét számos lelkészeinkre, a kik sok, és néhol az anyától igen távolra fekvő filiákkal levén megáldva,
az idők viszontagságaival dacolva és esetleg költséget sem kiméivé csaknem nap-nap mellett,
néha járatlan utakon, rozzant parasztszekereken
híveikhez ellátogatnak nemcsak funkciók teljesítésekor, hanem iskolafelügyeleti, vagyonellenőrzési
stb. hivatásban is ? Szükség van-e arra, hogy k.
Barátomnak emlékezetébe hozzam azon, szintén
nem csekély számban lévő lelkészeinket, a kik a
tanügyirodalom mezején búvárkodást, fáradságot
nem sajnálva, a legéletrevalóbb műveknek szerzői,
a kik ezáltal is iskolaügyünket a kor színvonalára emelni segítik ? Avagy azon számosakra
utaljak-e, a kik az idő követelményei által fölvetett ujabb életrevalóbb eszmék és elvek tisztázásához társadalmi uton és hirlapilag hozzászólnak?
Megemlítsem-e azt, hogy lelkészeink közül egyik
az, a ki a protestáns nép vallásos érzülete ébresztésére és szilárdítására olcsó vallásos folyóiratot
szerkeszt, ennek tiszta jövedelmét egészében, szegény gyermekek téli ruhával való ellátására odaáldozván, a másik az, a ki esztendőkön át a
theologiában ingyen tanít, hogy mások fizetésnélküli kerületi, esperességi jegyzők, ismét mások
majd emez, majd amaz bizottságnak még pedig

azon tagjai, a kikre a titkári tisztség tehát a
szőnyegen forgó ügy bővebb tanulmányozása,
kifejtése, tehát a munka bízva van, hogy ismét
mások minden néven nevezendő pénztárnokok,
ügynökök, dékánok, hogy valamennyien a jótékony intézeteknek buzgón eljáró és az e téren
szerzett szomoritó tapasztalatok dacára, ügyszeretettel kéregető, gyűjtő koldulói? Megemlítsem-e
azt is, hogy kivált faluhelyen és kis városban
a lelkész >ya bajba esett híveknekc nemcsak lelki fájdalmukat megosztó és oszlató lelkésze, hanem
azonfelől első sorban felkeresett jogtanácsosuk,
ügyök védője, kérvényeik fogalmazója, illetékes
helyen arra felkért közbenjárója? Vagy nem ismeretes-e, hogy a hol társadalmi egyletek, önmivelődési olvasó körök, jótékony célú vállalatok,
előadások szervezéséről, életbeléptetése és életbenmaradásáról szó van; ott, kivált kisebb helyeken lelkészeink azok, a kik a mint az tolok méltán el is váratik, az ügyön legtöbbet lendítenek,
a dologban legserényebben munkáikodnak? . . .
Bizony mondom, kijut ezen sok mindenféleségben
lelkészeink közül kinek-kinek a maga bő osztályrésze ! és lelkészeink, hogy emberül meg nem
felelnének a bennök helyzett várakozásnak, azt
csak rosszhiszeműség állithatja. Kell-e azonfelül
felhoznom még azt is, hogy a lelkész a mellett
még államhivatalnok is, a ki azért fizetést ugyan
nem húz, de a kivel mint e téren is munkával
néha csaknem túlterhelttel, a ministertől kezdve
le az utolsó körjegyzőig — utóbbi időben már a
bábáié is - minden hivatalos köze^ rendelkezik s
O
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a ki felébe az uj büntető törvényben a Damokles kardját kifüggesztették ? És ha ezen sokoldalú elfoglaltságok és minden irányban hű kötelességteljesítés mellett lelkészeink ugy néha
néha a »pap tagra ^ is kinéznek, csekély gazdasá
gukat is gondozzák
hát bizony nekik
azt rossz néven venni . . gyöngédtelenség a pap
családja iránt; mert hát ezt legtöbb helyütt onnan
a föld csekély áldásából kell nyomasztó anyagi
gondok közt szegényesen a legszükségesebbekkel
ellátni, nevelni!
Már ha az olyatén papságra olyanok ráolvastatnak, mint a milyeneket k. Barátom cikke
reája olvas . . . . annak aztán a hatása csakis
elkeserítő, indignálódó lehet
És én nem
hiszem, hogy k. Barátom, éppen az ügy érdeké-

ben, melyet ő is szolgál, ilyen hatást óhajtott
volna cikke által gyakorolni!
A többire nézve rövidebb. lehetek. Olvasták
k. Barátom cikkét
2. Azon, szerintem kivételt képező lelkészek
is talán, a kikre a felhozott vádak joggal ráolvashatok. Nem akarok bővebben kiterjeszkedni
arra, hogy hát hisz első sorban éppen a theologiai tanároknak állana feladatukban oda hatni;
hogy növendékeik, ha a hittanintézetből kitépnek?
a reájok az életben váró szent hivatás iránt szent
ihlettséggel legyenek mindannyian áthatva. Nem
akarok ennél fogva azon okok után kutatni, melyek miatt kivételképpen mégis csak találkoznak
a lelkészi karban is olyanok, a kik a paróchiát
már — a milyen-olyan fejős tehénnek tekintik csak.
Szorítkozom csakis annak megemlítésére, hogy
hát }>as olyanokra* k. Barátom cikke milyen hatással lehetett? Legtöbbjére semmi hatással, a
mennyiben azok lapot egyáltalában nem járatván
a kérdéses cikknek létezéséről egyáltalán tudomással sem birnak. Azon kevesek pedig a kevesek közt, a kik a reájok illő >;> bűnlajstromot* elolvasták, a lapot vagy közönyösen félretették,
vagy ^ leikök mély felháborodásában c a szerzőt,
talán nem is a legékesebb szavakkal kárhoztatván . . . . csakugyan olyan eszem-iszoniféle szomszéd látogatásra ( < rándultak ; epéjöket kiöntendők !
H o g y pedig k. Barátom cikkével ezt a hatást
ohajtotta volna gyakorolni, azt én nem hiszem !
Mert hogy szava ott térítési üdvös hatással lett
volna, nem hinném, hogy maga k. Barátom is
magát e reménynyel kecsegtetné.
Olvassák a prot lapot, és olvasták a kérdéses cikket
3. A világiak közül is elvétve néhányan.
Köztudomásu dolog, hogy a világi elem — a
manapsági materialisztikus itányzat ok mellett —
a lelkészi elemmel, mint a közéletben első sorban
azon közeggel, mely ama irányzatok ellen küzdeni hivatva van, többé-kevésbé ellentétes állást
foglal. Ezen ellenszenveskedés számosaknál onnan is ered és abból táplálkozik, hogy a némelyek szerint már legalább is szükségtelenné
vált lelkészi hivatalban élősködők hiványszerüleg
biztosított jövedelmeik előteremtésére — adózni
kell nekik is; és tagadhatlan és csakis természetszerű tünemény az, hogy a csendes — mély

vallásosság iránt egyáltalán aggasztó mérvben
megfogyván az érzék és az egyházi ügyek iránt
az éber érdeklődés : közönyösek lettek a szívek
azon egyének iránt is, akik a vallásosság és
egyházszeretet terjesztésében fáradoznak, tehát
első sorban a lelkészek iránt. E sajnos jelenség
észlelhető fájdalom mindenütt, de még ott is
ahol értelmi és erkölcsi tekintetben kimagasló
kitűnőségek a lelkészek.
Vegyük fel már most, hogy egyik-másik, a
papi osztály irányában nem éppen barátságos
érzelmű, de amellett befolyásosabb világi egyéniség k. Barátom cikkét elolvasta. Bizony, bizony
mondom, nem leszen addig nyugta, míg a papok
ellen újból egyszer kedve szerint N)ki nem beszélhette magát. * Es felkeresi ezt is, fel azt is, fel
nevezetesen azokat is, akik a lelkészi hivatal és
a lelkésze személye iránt még némi csekély tiszteletet éreznek, beköszöntvén hozzájok e szóval:
Hallják csak, mit írnak itt a papokról!
Pedig hát mindezeket olyan ember írja, akinek
arról amit ír, mélyen kell meggyőződve lenni ! c
És a benyomás, a hatás r . . . Én nem hinném,
hogy k. Barátom cikke által olyan hatást kívánt
volna eredményezni.
Strauch Béla.

T Á R C A .
Nyilt levél a szerkesztőhöz.
Kedves barátom ! A napokban hazai összes lapjaink , ki vékonyabb, ki vastagabb betűkkel utánnyomatta ama bécsi újdonságot, hogy az osztrák unitárius püspök, Forstner Ágost Karoly, kibékült a kath.
egyházzal s ezt egy körlevélben tudatva az ausztriai és
erdélyi unitáriusokkal, visszatért a jezsuitákhoz.
Gondoltam, hogy a te lapod, mint specialiter egyházi lap szintén közölni fogja e ritka újdonságot. S ezt
annyival inkább vártam, mert számítottam rá, hogy
a te hírrovat-vezetőd nem fogja ez újdonságot, mint a
politikai lapok újdondászai tették, csak ugy egyszerűen
kiollózni s egész komoly képpel világgá bocsátni, hanem
mint affele ember, a ki az egyháztörténelemben is járatos s tudja, hogy Ausztriában még unitárius ekklézsia
sincs, tehát püspök annal kevésbé lehet, valami által
jelét adja annak, hogy az egész újdonság jó formán
nem egyéb egy komikumnál. És feltevésemben nem
csalódtam. Lapodban az az egyszerű kérdőjel, mely
zárjelben oda szorult az osztrák unitárius püspök után,
szerintem legalább egy egy egész dissertatióval felér s
nem mulaszthatom el, hogy azért ezennel nyilvánosan a
legszívesebb köszönetet ne mondjak.

Miután már e kis kérdőjel altal lapodban az a nagy
újdonság kellő értékére le van szallitva, tan nem is lenne
szükség avval foglalkozni; mindazáltal ha megengeded,
néhány sorral még megtoldom levelemet.
Tény, hogy egy megugrott klerikus a 60 as években Bécsben az uj katholikusok ottani gyülekezetéhez
csatlakozván, hogy a mi és az angol unitáriusok segélyét magának megnyerje, egyszer csak felcsapott
unitáriusnak, azaz felvette ezt a nevet, a nélkül, hogy
valakitől kérte vagy törvényesen átallott volna. Mi természetesen ez ellen ép oly kevéssé tiltakozhattunk
Ausztriában, mint a püspöki cím ellen, melyet hasonlóan magától vett fel Eorstner. Pedig ezt annyival
örömestebb megtettük volna, mert jó embereink Bécsből vagy a kik ott megfordultak s őt megismerték, nem
mulasztották el minket figyelmeztetni, nehogy ez uri
emberrel szorosabb érintkezésbe tegyük magunkat vagy
neki avagy csak erkölcsi támogatást is nyujtsunk. Ugy
látszik azonban, hogy neki sikerült Bécsben néhány
hallgatót fogni ; mert csakhamar egy röpiratot adott ki
ily cimmel: „Grundsátze und Verfassung der unitarischen Kirchengemeinschaft in Osterreich.4 E röpirat
kezembe kerülvén, s latva abból, hogy az unitárius név
mily méltatlanul hurcoltatik meg általa Ausztriában,
nem állhattam meg, hogy ezt egy levélben tudomására
ne hozzam. Levelem, hogy, s hogy nem, Bécsben
nyilvánosságra jött s abban a szerencsés helyzetben
vagyok, hogy a „Wiener Tagblatt 4 1869. jul. 16 iki
számából az erre vonatkozó közleményt itten szószerint
közölhetem. „Unliebsames aus der Unitariergemeinde.
Bekanntlich hat sich die hiesige neukatholische Gemeinde
grösstentheils deshalb den Unitáriern angeschlossen,
weil sie Aussicht auf ausgiebige Subvention von Seite
der reichen amerikanischen, englischen und siebenbürgischen Schwestergemeinden hatte. Am 11. d. M. erhielt die hiesige Gemeinde ein Schreiben des Stadtpfarrers Eerencz der LTnitariergemeinde in Klausenburg,
nach welchem zu urtheilen, diese Gelüste auf Subvention
nicht befriedigt werden dürften. Eerencz unterzieht in
diesem Schreiben die soeben vollendeten Statuten der
Wiener Unitarier einer heftigen Riige, und meint, die
Wiener Gemeinde verdiene nicht den Namen „Unitarier* und wolle deshalb weder auf geistige nocli materielle Unterstützung hoffen.®
Azt hiszem, kedves baratom, hogy ez kellő világot vet a Eorstner osztrák unitárius püspökségére.
Egyéb tényeit a bécsi törvényszék aktái őrzik. Én
csak azon csudálkozom, hogy egy ily ember évekig tud
magáról beszéltetni. Remélem azonban, hogy most
már vezeklései tengerébe elmerül s a hir hullámai többé
nem vetik ismét felszínre.
Midőn azt a kis kérdőjelt lapod közleményében
ismételten megköszönném, fogadd őszinte barati kézszorításomat.
Kolozsvárt, dec. 14. 1880.

Fe rencz

József.

Az „Unbewusst" bölcsészete.
(Folytatás).

II.
A nemi ösztön megvan úgy a növény-, mint az
allatországban, csakhogy itt a magasabb rendüeknél
kéjérzelem is járul a közösülés tényéhez. Az alsóbb
tengeri allatok, a halak, békák, esetlegesen parosodnak
s azonnal elhagyják egymást ; némely macskafajok,
medvék, farkasok, vidrák, nyulak, (s némely madarak)
egy párosodási ivadra maradnak együtt vagy a szülésig
vagy a kicsinyek felnövekedéseig. Tyúkfélék, kérődzők,
egypatások, kemény bőrűek polygamiaban, galambok,
sasok, gólyák, papagalyok, monogamiaban élnek. A
sas özvegye rendesen élethosszig özvegy marad ; volt
ra eset, hogy a gólya sebe miatt hatramaradt párját,
három egymást követő évben felkereste s negyedik évben vele maradt telére is. A gerlét, némely majmot
(mirikina), az erdei pacsirtat nem lehet parja nélkül eltartani. A férfi polygamikus hajlamai dacara előbb
utóbb a monogamia lesz uralkodó emberek közt, mire
latszik utalni a két nembeliek majdnem egyenlő száma.
A nemi szerelmet pusztán az érzéki gyönyör vágyából nem lehet kimagyarázni. Csak a szellemi tulaj,
donságok harmóniája fejti meg e kölcsönös vonzalmat,
tehát az a tudatos lelki viszony, melyet barátsagnak
hívunk. Hartmann ezt felibe helyezi a nemi szerelemnek
s egyebek közt azt is felhozza, mellette, hogy mig szerelemből sok ember gyilkolja meg magát, vagy embertársát, baratságból soha. A szerelmi ösztön dámonának
— hiába szépítjük — nincs egyéb célja, mint a kielégítés. Mint Schopenhauer mondja, a szerelem ösztöne
gondoskodik egy az emberi nem eszméjének lehetőleg
megfelelő generatio előállításáról, erre való csalard háló
a szerelmes karjaiban álmodott boldogság. A természet
előtt nincs magasabb érdek a nemnél, mely az egyénhez ugy viszonylik mint a végetlen a végeshez, csak.
hogy ő erre nem erőszakol, hanem csábit bennünket.
Annál ingerlőbb az egyed , mentől tökéletesebben
képviseli testileg és szellemileg a nemet, s mentől inkább tetőpontján van a nemző erőnek, egyesekre pedig
legingerlőbb az, ki az ő fogyatkozasait leginkább pótolhatja, vagyis a nemzésnél oly gyermeket igér, mely
a nemet legméltóbban képviselhesse. A női alak telidedségének varazsa abban van, mert bar nem tudva,
ettől remélhet a leendő gyermek bő táplálékot.
Akarat nincs indító ok, motívum nélkül. Azonban
tapasztalat szerint ugyanazon motívumra egyik ember
mit sem ad, miért a másik kész magát feláldozni. Hogy
bizonyos egyéniség miképen viseli magat egyik vagy
másik motívum irányában, ezt csak tapasztalásból tudhatjuk, de ha tudjuk, miképen hat vissza minden lehető
motívumra megismertük jellemét. A jellem tehát visszahatási mód a motívumok minden lehető osztályára, más
szóval mindennemű vágyakra.
E visszahatás ténye világos, de magában a pro-

cessusban mi csak a kezdő tagot, a motívumot s a
végső tagot, a határozott akaratot ismerjük, de hogy
mi az, ami a motívumra visszahat, nem tudhatjuk. A
különféle vágyaknak egymás elleni harcáról hogy
mennyire nincs világos tudomásunk, mutatja a sokszor
váratlan eredmény. Az akaratnak csak egy bizonyos
ismertető jele van : a tett. Ami a tett előtt van, az a
tudattalan akarásban rejlik, a lélek mélységében, hová
emberi szem sohasem pillanthat be. A tiszta, a tudat=
talan én-re mi csak a cselekvésekből következtethetünk.
Amit mi megismertünk, az csak az empirikus jellem.
A gyakorlati psychologia rég tisztában van azzal,
hogy a nevelésnek — leszámítva a szoktatást, e csak
félelem által létesíthető idomítást — az erkölcsiségre mit
sem tehet, csak ébresztgetheti alkalmas motívumok által
a meglevő moralitást. A képzet lehet motívum, de morális tulajdonképen csak az akarás, azon tudattalan tényező által, mely az individualitás legbelsőbb magvát teszi.
Gyakorlás, szoktatás által módosulhat a jellem, tan által
soha. Vallási tanok, műveltség szintén változtathatnak
az alakon, finomithatjak azt, de a jellem erkölcsiségére,
a szív jóságara kevés befolyással vannak. Az ethikai
mozzanat, amelytől az érzületek és cselekvények jelleme függ, a tudattalannak mélységes éjjelében rejlik.
(Folytatása

következik.)

teken tartatni csak egy pár évvel ezelőtt szokásba
vett hetivásárt tegye at más napra. Hiában hozta
fel kérelmének támogatására az 1868. t. LIII. t. c. 19.
§-át, hiaban, hogy ezt követeli a felekezetek közti viszonosság is, miután a vásárok, ha róm. kath. vagy izraelita ünnepekre esnek, mindig áttétetnek más napra,
— hiaban hozta fel, hogy Siklós vidékét legnagyobb
részben reformátusok lakják. Nem használt semmit.
Nagypénteken azóta is minden évben vásár van Siklóson. Pedig midőn Baranyamegye egyházmegyénket kérelmével elutasította, a superintendentia utján felfolyamodtunk egész a belügyminisztériumig. Ez sem használt
semmit. Hat respectalták a törvényt azok, akik hozták ?
És mi lesz abból, ha azok sem respectaljak ? Videant
consules !
De nekünk lelkipásztoroknak csakugyan szent kötelességünk semmit el nem mulasztani, hogy az e tárgyban hozott törvények megtartassanak. Hát Guggenberger úrral petitionaljunk, s ha elutasítanak, újra petitionáljunk s mindaddig kérjünk, míg meg nem hallgattatunk. Hiszen csak azt kell kérni, hogy a kormány a
törvényt, mit a törvényhozó testület hozott s mit a
királyi felség sanctionált, hajtsa végre, vagy ha jobban
tetszik, ügyeljen fel a végrehajtásra.
Szabó József.

Dr. Bihari Péter.

Végrehajtás.
Ne ütközzék meg senki a címen, nem adóvégrehajtásról van szó. Hanem igazsága van Sántha Károly
úrnak, midőn e lapok 49-ik számaban azt mondja: a
jó törvény csak akkor jó, ha nem enged. Vagyis, nem
elég a jó törvényt csak meghozni, a szentesítés sem
elég, hanem végre is kell hajtani.
Ilyen jó törvénynek tartjuk bizonyara mi egyházi
férfiak az 1868. 1. LIII. t. c. 19. §-t, ilyennek az 1879.
evi büntetőtörvény XL. cikk 51 — 52 §§-it, melyek a
vasarnap s ünnep megszentelése érdekében alkottattak.
Föl kell tennünk, ilyeneknek tartja azt a törvényhozó
testület is.
Mégis 1868 s 1879 óta e tekintetben ott vagyunk,
ahol voltunk : vagy talan még ott sem, mert ezeknek
mikénti végrehajtására semmi intézkedés nem tétetett.
Eddig megrontottak az ünnepeket, — vasarnapokat, —
most hozzá megrontják a törvényt is. Ki ügyel fel annak megtartásara ? Senki. Azok, kiknek meg kellene
tartani, s meg nem tartjak, jó részben nem is tudjak,
hogy van. Mert községenkint nincs kihirdetve.
Többet mondok: Némi részben azok sem tartjak
meg, a kik tudják, s azok sem, a kik hoztak. Exempla
elucescunt. 1868-ban már megvolt hozva a törvény, miszerint vasárnapokon minden nyilvános s nem elkerülhetetlen szükséges munka felfüggesztendő. 1876-ban a
felső-baranyai ref. egyházmegye folyamodott Baranyamegye közgyűléséhez, hogy a Siklóson, nagypén-

K Ö N Y V I S M E R T E T É S .
Válasz Ruttkay M. könyvismertetésére.
E lapok f. évi 46. szamaban Ruttkay M. ur » Gyakorlókönyv a népiskolai énektanításhozc< című legközelebb
megjelent munkamat ismertetvén, egyúttal Kálmán Farkas urnák szintén a fentebbi munkámra vonatkozó s e
lapok 38-ik számában megjelent biralatara is tesz némi
észrevételeket. A mi Ruttkay urnák egész biralatat illeti, röviden összevonva oda terjed ki, hogy munkám
e téren semmi ujitast nem mutat fel, amennyiben munkám csakis gyenge utánzata Bartalus és Sz. Nagy J. müveinek, melyek szintén Dr. Heinroth J. A. G. egy az
1827-dik évben megjelent munkája, illetőlég röpirata
után készültek. Azt mondja továbbá, hogy munkámban
a rendszer sem jó; az egyes hangok begyakorlásara
pedig kevés gyakorlatot veszek fel s ebben nincs a
kellő fokozatosság megtartva; végre, hogy munkámhoz
vezérkönyvet nem adtam, s hogy munkámból is épen
ugy, mint a fentebbiekben, nagymennyiségű német
illatár ömlik ki.
Ezen megjegyzéseire kívánok tehát bíráló urnák
lehetőleg röviden szólani. Mielőtt azonban a fentebbi
pontokra nézve észrevételeimet megtenném, a népiskolai énektanitási rendszer fokozatos fejlődését rövid vázlatban mutatom be, hogy így R. M. urnák munkámra
tett bírálatának alaptalan voltát ez altal is igazolhassam.
A zene, mint az aestheticai nevelés egyik hatha-

tós eszköze, már a legrégibb népeknél kiváló gond és
figyelem tárgya volt. Már Pythagorás azon véleményben volt, hogy az ifjúság nevelésénél az énektanulásra,
mely a gyermek vallásos és hazafias nevelésére jótékony befolyással van, kellő gond fordittassék. Ezen
cél azonban a népiskolai énektanítás által úgy a jelenben, mint régebben csak egy igen kis részben lett elérve. Hogy a népiskolai énektanítás, még a mai napig
is nagyobb lendületet nem nyert, egy részről annak
tulajdonítható, hogy a kellő irány megadva nem volt,
másrészről pedig, hogy a zenetudomány rendszerét még
eddig népszerűsítenünk nem sikerült, s így azon cél,
hogy a nép szabatosan tudjon énekelni, elérve nincs!
Hogy a rendszerrel már ezelőtt sem voltak megelégedve, mutatják ezt azon kísérletek, melyek e téren
történtek. Legrégibb ezen kísérletek közzül a betűírás,
vagy a hangjegyeknek azon betűkkel való helyettesítése, melyeket a hangjegyek elnevezésénél ma is használunk. Másik kísérlet a számirás, vagy a lépcsőknek
számokkal való jelzése. Ez eszmét Souhaitty P. J. J.
francia szerzetes »Nouvelle Methode pour apprendre le
plain-chant et la musique* Paris 1665
4°> című, ma
már kevésbé ösmeretes munkájában pendítette meg
legelőbb. Az ő munkája után lett figyelmessé e rendszerre Rousseau (szül. 1712 ben Gentben, meghalt 1778.)
es elsőben „Projet concernant de nouveaux signespour la
musique. Lu par Tauteur a Vacademxe des sciences le 22.
Aout. 1742. című munkájában, későbben pedig »Dissertation sur la musique moderné* cimű értekezésében behatóan foglalkozván ezen ujabb énektanitási rendszerrel,
a Souhaitty-iéle számjelzési rendszer főbb elveit elfogadván, igyekezett azt érvényre is emelni. Azonban csak
hamar belátván, hogy ezen rendszer sem felel meg a
várakozásnak, az egész újítási rendszerrel felhagyott.
Mindamellett számosan lettek e rendszer követői. Pes
talózzi a hires paedagog, a tanításnál — habár nem nagy
zeneértő volt is — annyira sikerrel használta e rendszert,
hogy számos ez idő tájban megjelent énektani munkák
mind „naclt Pestalozzischen Grundsátzen4 firmával lettek
a közönség elébe bocsátva. Schulz J. A. P. karigazgató
»Entwurf einer neuen und leicht verstandlichen Musiktabulatur, deren man sich in Ermangelung der Notentypen
in kritischen und theoretischen Schriften bedienen Icann
und deren Zeiclien in allén Buchdruckereyen
vorrüthig
stnd* Berlin, 1778. cimű munkájában tüzetesen foglalkozván ujolag e rendszerrel 1791-ben »Mária és János*
cimű passió oratóriumának vezérkönyvét számjegyekkel nyomatta ki. Ugyan ilyen számjelzéssel, azonban
módosítással adta ki Horstig G. K. 1801-ben Mindenben »Taschen-Choralbuch 4 für Sánger und Organisten
című munkáját, melyben 54 choral dallamot, ilyen számjelzési rendszer alapján dolgozott ki. Ezen rendszer nyomán dolgoztak későbben Hiirthall, Nágeli, Pfeifer, Klett
Koch, Stephani, Mucii és Natorp, sőt még legújabban
Waldman is.
A íentebbi

módszereket óhajtotta

egyszerűsíteni

később a biráló ur által felemlített Dr. Ileinroth J. A. G.
is, egy az 1828-dik évben kiadott , Volksnote oder vereinfachte Tonschrift für Chöre an Gymnasien und bei
Theatern, besonders aber für Cantoren an Stadt und Landschulen, um Gesangstücke aller Art mit wenig Zeitaufivande die Schü/er singen zu lehren. Rithmisch und melodisch bearbeitet4 című röpiratában. Célja volt annyira
egyszerűsíteni a hangjegy- irást, hogy az teljesen népiessé válhassék, sőt hogy az még a számjegy- írásnál is
könnyebb legyen. Minélfogva ő a különféle hangkulcsok
helyett egyedül csak a sopran kulcsot veszi fel ; a 24
hangnem közül csak a C, F, G, kemény, és az A, E,
D. lágy hangnemeket használja. A hangkulcs után a
hangnemek szokásos jelzését mellőzi ; felhagy a hang.
jegyek egész, fél, negyed stb. elnevezéseivel, iitenynemeink közül is csak a négynegyed, háromnegyed, s hatnegyed mértéküeket használja; a hangjegyek melletti
pontokat pedig hasonló értékű hangjegyekkel helyettesíti.
Ezen rendszert követte későbben a Solfegyisták rendszere, melyet legelőbb Miss Glover az 1840-ik évben
Norwichban a gyermekek énektanításánál kezdett alkalmazni. Ezen rendszer hasonlít a betűíráshoz, amennyiben az egyes hangok a hangjegyírás teljes mellőzésével
Doh, Ray, Me, Tah, Soh, La, Te szótagok első betűivel
iratnak le. Ezen rendszer csakhamar hatalmas pártfogóra
is talált Mr. Curwen-ben, kinek fáradozása folytán egész
Angliaban elterjedt.
Ez utóbbi rendszert egyesítette a hangjegy írással Weber R. berni zeneigazgató »Gesangbuch* című
munkájában, melyet az 1875-dik cvben Sándor Domokos és Horváth Gyula képezdei tanárok teljesen átdolgozva magyar nyelven is kiadtak.
A fentebbiek szerint tehát a mai énektanitasi rendszert absolut és relatív rendszerre oszthatjuk. Ezen két
rendszer közzül, míg az én munkám inkább az absolut
rendszert követi, amennyiben én a mai zenerendszer
alapján igyekeztem a népiskolai tantervben kitűzött
tananyagot ugy feldolgozni, hogy az a paedagogiai elveknek lehetőleg megfeleljen, addig a Dr. Heinroth féle
a fentebb általam körvonalozott elveknél fogva határozottan a relatív rendszerhez tartozik. En, miután azon elvből indultam ki, hogy a tanításnál oda kell törekednünk,
hogy a növendékek azon ösmereteket, melyeket az iskolában szereztek, az életben is érvényesíteni tudják,
sem a betű-, sem a számjegyirást, sőt még a Dr. Heinroth-féle módszert sem, miután ezek nem az életnek,
hanem csak az iskola falai közt érvényesíthető ismereteket nyújtanak, kiindulási pontul el nem fogadhattam.
Igyekeztem azonban a hangjegyirást nem ugyan egyszerűsíteni, hanem azt oly fokozatosan és rendszerben
adni elő, hogy azt még a kis gyermek gyenge elméje
ís felfoghassa és megérthesse ; s ez által célomat, hogy
az absolut rendszert könnyebbé tegyem, azt hiszem, sok
tekintetben el is értem. E célból fokozatosan és szemléletileg mutattam fel az egyes hangjegyeket az ezeknek megfelelő szünjegyekkel együtt, s előbb nem a ki-

sebb értékii hangjegyeket, hanem az egész hangjegyet
mint alap egységet ismertettem meg s csak ez utan
tértem a kisebb értékű hangjegyek ismertetésére. A
hangjegyirást az altal véltem egyszerűsíteni, hogy
nem bocsátkoztam a hangkulcs ismertetésébe, sőt a
hanglétra vonalait is nem egyszerre, hanem egyenként
ismertetvén meg, mig ez által feleslegessé tettem, hogy
a tanitó a hangcsaládi betűk ismertetésével a növendékek elméjét túlterhelje, másrészről ez altal szemléletileg mutattam fel e hangoknak lépcsőnkénti fokozatos
emelkedését. Hogy a tanitó már kezdetben a különböző hangok hangzási idejét ütenyezéssel tanulmányoztassa növendékeivel, ezt az énektanítás egyik főkellékének tartom ; mert ez által fejtheti csak ki növendékeknek ütenyérzékét. S ha már a növendékek az egyes
hangok hangzási idejének kimérését tanulmányozták,
könnyű azt négynegyed és kétnegyed ütemekbe beosztani. Ha megtekintjük a Dr. Heinroth-téle énektanitási elveket is, már ezen elvekből indulva is ki, célszerűnek mutatkozik azon eljárás, hogy a növendékek,
mielőtt a különböző ütemnemekben írott hanggyakorlatok tanulmányozásába fognanak, addig a négynegyed
és kétnegyed ütemű hanggyakorlatokban kellő jártassággal bírjanak.
Általanos elv, hogy a tanitás legnagyobb művészete a tokozatosság. Hogy ezt munkamban mindenütt
megtalálja a szakértő, arról teljesen meg vagyok győződve. Ha bíráló ur is, mielőtt közleményét e lapoknak
beküldötte, kissé fáradsagot vett volna magának, munkámat behatóbban és lelkiösmeretesebben tanulmányozni,
megyőződhetett volna, hogy épen az általa felhozott
hiányok munkámban nem észlelhetők. így p. ü. a 3-ik
hang begyakorlásánál a fokozatos és ugrásos haladás már
a 7. §. 4-ik gyakorlásában bemutatva van; a 10—14-ik
gyakorlatok pedig épen ezen hangköz begyakorlására szolgálnak. Ugyan ezen hangköz ismétlésére és begyakorlására szolgálnak továbbá a 8. §.-ban a 6. 7., a 9. §-ban
pedig az 5, 6, 7, 8, 9. s végre a 11. § an pedig a 6, 7,
8 és 20-dik számú gyakorlatok ; s hogy ez igy van a
többi hangközök begyakorlására nézve is, azt feleslegesnek tartom bizonyítgatni.
Munkámat különösen az osztatlan népiskolák szá.
mára írtam, a hol jól tudjuk, hogy az énektanításra
csak igen kevés óra számmal rendelkezhetünk ; ennélfogva, ha minden egyes hangköz begyakorlásara nem is
vettem fel annyi gyakorlatot, mint p. u Bartalus 6 kötetes »Ének ABC* című munkájában van, azt hiszem,
hogy ez inkább előnyére mint hátrányára szolgál munkámnak. S hogy ez így van, mutatják ezt azon kedvező
bírálatok is, melyek fentebbi kis munkámra az egyes
tanügyi lapokban már eddig is megjelentek. Es hogy
lássa biráló ur, hogy nem csak Kálmán Farkas ur nyilatkozott kedvezően munkámról, ide iktatom az »Altalános tanügyi közlöny* f. évi 33-dik számában megjelent
munkámra vonatkozó könyvismertetést is, a hol is a
nevezett lap ezeket mondja : »A 64 lapra terjedő fü-

zetben szerző azon anyagot igyekszik feldolgozni, mit Bartalus 6 füzetben ad. Ez szerzőnek sikerült is. Elég gyakorlatot vett fel a hangkörök begyakorlására,
sőt azokat
bővítette azon hangkörökbe eső dallamokkal s ezzel elérte,
hogy az énektanítás nem monoton. Müvében a felvett
módszertani elvek következetesen vannak kivivé. A kevésbé
zeneképzeit tanitók is jól használhatják
e könyvet.*
Ezen bírálatból tehát miután épen ellentéte az a
Ruttkay ur bírálatának, azt kell következtetnem, hogy
biráló ur nem sokat foglalkozott még az énektanitassal,
mert ellenkező esetben más nézpontból indult volna ki
munkám bírálatánál.
Hátra van még, hogy Ruttkay ur azon észrevételére reflectáljak, a hol azt mondja, hogy munkám is
német kutforrásból menttettvén, épen ugy mint Bartalus és Sz. Nagy J. műveiből nagy mennyiségű német
illatár ömlik ki. Ezen megjegyzésére röviden csak azt
kellene ugyan válaszolnom, hogy „ujjából tudományt egy
ember sem szopott*, mindazonáltal nem lesz felesleges,
ha biráló úrral szemben röviden kimutatom, hogy miféle fogalmakhoz kötöm én s nemzetiség a zenében* jelentőséget.
A zene általános tulajdona az emberiségnek. Minden
nemzet saját nemzetisége szempontjából igyekszik azt
cultiválni. Egy nemzet nyelve, költészete és művészete
mindenkor a legszorosabb viszonyban állnak egymással.
A zenében a dallam és rhythmus képezvén a legfőbb
alkotó elemeket, semmi sem természetesebb tehát, mint
az, hogy valamint minden nyelvnek a másiktól eltérő
betűi, betűsorozata, szókötése, hangsúlya és gondolati kifejezése van, mely annak aztán sajátlagos nemzeti jelleget,
színezetet kölcsönöz: ugy minden nemzet zenéjében
is, hol az emiitett tényező zenei anyagok annak nyelvi
sajátságai szerint alakulnak, ezen sajátságos tulajdonok
] képezik annak nemzetiségi jellegét.
Ily jellemző tulajdonai a magyar zenének, többek
között, hogy felütést (Auftakt) nem ismer, továbbá hogy
csak páros ütényt használ. Nézetem szerint tehát fentebbi mnnkám, —• melyben ugy az egyes hanggyakorlatok mint szintén az egyes dalok a magyar dal és
zene fentebbi jellemző követelményeinek teljesen megfelelnek — egyáltalaban nem dicsekedhetik cosmopolitikus iránynyal. S ha bár benne egyes gyakorlatok a
különböző ütemnemek ismertetéséül és begyakorlásául
felvannak is véve, az csak arra való, hogy ez által is
fejthesse a tanitó növendékeinek üteny érzékét. Különben ha biráló ur figyelemmel kisérné a hazai irodalom
terén megjelent egyes énektani munkákat, bizonyára
több alkalma lenne az annyira dicsőitett más kultur nemzetek vívmányaiban gyönyörködhetni ; láthatná, hogy
mennyire túlsúly van fektetve a magyar rhythmussal
épen ellenkező háromnegyed, három nyolcas ütemnemek s a felütéses ütemrészek begyakorlására 1
Munkámhoz vezérkönyvet, nem adtam egyrészről
azért, mert abban a rendszer oly fokozatosan van keresztül vive, hogy azt vezérkönyv nélkül is sikerrel ta-

nithatja bárki is, másrészről pedig, mert a kiadó egyátalában nem volt hajlandó, nagyobb áldozatot hozni,
hogy a vezérkönyvek úgysem valami nagy keletnek
örvendenek.
Mindezeket összevonva, láthatja tehát Ruttkay ur,
hogy a rendszer között nagy külömbség van ; meggyőződhetett továbbá, hogy munkámban a rendszer a pedagógia általános elveivel teljesen megegyezik; végre,
hogy a különböző nemzeti zenét jellemző sajátságai,
nem a rendszerben, hanem annak dallami és rhythmicai
beosztásában keresendők, mert csakis ezek azon zenei
tényezők, amelyek annak nemzetiségi jelleget kölcsönöznek.
Ezeket kivántam ezúttal Ruttkay urnák munkámra
tett egyéni nézeteire elmondani, megjegyezve, hogy én
részemről ez ügyet befejezettnek tekintem.
Oláh

Károly,

ref. tanitóképezdei ének- és zenetanár.

B E L F Ö L D .
Az egyházi magtárak.
Midőn ezelőtt 24 évvel mint kezdő lelkész mostani
állomasomat elfoglaltam, s csakhamar örvendve láttam,
hogy gyülekezetemnek saját, közmunkával müveit földjén 50—60 p. mérő búzája s ugyanannyi rozsa terem
évenkint, — a legelső presbyterialis gyűlésen — azon
hiedelemben, hogy valami nagy és egyházam jövőjére
áldásos intézményt fogok létre hozni, inditvanyba hozám
az egyházi magtár megalapítását. S midőn indítványom
általános mély hallgatással talalkozott, egészen felbuzdulva kezdtem rajzolni, minő áldás lehet az egyházi
magtár a gyülekezetre, hány gyülekezet nyitott ez által
magának bő jövedelmi forrást sat. sat. már t. i. a hogy
azt hallottam és olvastam ; — s pedig folytatám, menynyivel könnyebb volna nálunk a magtár létrehozása,
mint igen sok testvér egyházunkban. Ok egyesek által
fél, vagy negyed mérőnkint felajánlott közadakozás utján évek hosszú során gyűjtik össze az alapot, a mi egyházunknak csak 3 évi termését kellene e célra fordítani
— amit minden nehézség nélkül megtehet — s kész az
egy igazi magtár. Meg nem foghattam, miként van, hogy
az egész szívem melegéből folyt előadásom legkisebb
hatással sem látszott lenni elöljáróimra, — míg egyik
közülök azt nem kérdé: de hát hogyan lehet az ekkép
megalapított magtár az egyházi bőséges jövedelem forrásává ? Mikor aztán fejtegetésemből megértették, hogy
a kikölcsönzött mérő gabonától negyedmérő fizettetnék,
kamat fejében, s ez adná idővel a bő jövedelmet, — curatorom igy szólott: Akkor édes tisztelendő uram ilyen
forrást mi ne nyissunk, mert az mi közöttünk idő nap
előtt beszárad. Aki mi közülünk vissza akarná, s vissza
is tudná fizetni a magtári kölcsönt, az olyan ember felé

se jő a mi drága magtárunknak, — s csakis az olyan
emberek hordanák el magtarunkat, a kik aztán ha akarnák se tudnák azt visszafizetni.
No de — mondám — az a megszorult szegény
ember nem inkább adna-e uj gabonájából egy negyed
kamatot, mint hogy a zsidótól veszi fel uzsorára az
1—2 m. gabona árát, hogy takarás után 4—5 m. gabonája árával törleszthesse tartozását ? Nálunk az ily
gazdálkodás ismeretlen, volt a felelet. Egy mérő után
x
/4 mérő kamat, hiszen ez épen 25%. — Mentsen az
Isten, hogy 25%-os kölcsönöket felszedegetni mi tanítsuk meg s szoktassuk rá gyülekezetünk tagjait 1 — Ezen
mondásra aztán elhallgattam szépen.
Azó^i 24 jó és rosz évet éltem le gyülekezetemmel, s nem volt okom soha,, hogy a magtár után csak
egyet is sóhajtsak. Na ez nem Magyarországról ir mondia ezekre a szíves olvasó — de igen, és pedig
Magyarország oly vidékéről, hol a gazda, midőn I mérő
buzamagja után 6 mérőt arat, akkor hála Istent kiált, és
oly nép köréből, hol akinek 10 hold szántóföldje van,
azt jó gazdának nevezik, és épen azért oly nép köréből, melyet a szegénység tanított meg arra, hogy
2 5 ° / 0 o s kölcsön, nem neki való, de netn is megy ám,
mihelyt egy kissé megszorul, az uzsoráshoz, hanem tür,
nélkülöz, dolgozik erőfeszítéssel, fölkeres és használ minden lehető keresetforrást, szóval élelmes úgy, hogy
közte a zsidó zöld ágra vergődni nem bir.
S valahányszor azt olvasom, hogy áldott alföldünk
kálvinista magyar népe miként pusztul s lesz földönfutóvá
az uzsorások miatt, mindannyiszor eszembe jut ama mondás: Mentsen Isten, hogy 25%-os kölcsönökhöz mi szoktassuk hozzá népünket 1 Mert az eltagadhatatlan igazság,
hogy az egyházi magtárakból 2 5°/0-on alóli kezeléssel bő
jövedelmi forrást nyitni s fentartani nem lehet. Már pedig
az az ember, ki lelkésze vagy elöljárójának elhiszi, hogy
4 mérő magtári kölcsönt 5 mérővel fizetni vissza csekélység, az a garmadán meg se látszik; azaz ember
könnyen elhiszi az uzsorásnak is, hogy 1 frt után hetenkint 1 árva kr. csekély kamat, majd abból a pár
ökör árából oly könnyen kifizetheti, hogy észre se veszi.
5 nem így veszí-e be magát a házakba ama szokás,
mely ilyen féle gazdálkodási elvekre tanít ,Apjuk ! Ne
adja el kend azt a néhány mérő búzát, bizony rászorulunk aratásig.* — Eh mit! majd hozunk ki a magtárból, csak nem hagyhatjuk ott megdohosodni, hála
Isten, szépek a mezők. S másnap „Anyjuk 1 ne készülj
a vásárra, üres a búgyilláris.* — Eh 1 mit, menjen kend
át a Jakabhoz, majd ád az néhány forintot, ez a lány
csak nem mehet templomba húsvétkor abban a ruhában,
miben karácsonkor volt, — majd kiárulom én azt tojásbul is.
Szóval az alap, az elv, melyen az egyházi magtárak intézménye áll, rossz, mert ez alap az uzsora
rendszer, — nem származhatik abból semmi jó.
Pedig mennyi jó származott már I mondja egyikmásik olvasó. Igen 1 tudom. Menthető, sőt üdvös volt a
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magtár alapítás eszméje akkor, mikor ez felmerült, s
mikor a legtöbb magtár létre is jött azokban az időkben, midőn a közlekedési eszközök hiánya miatt egyik
évben a magyar ember csaknem saját zsírjába fult meg,
másikban meg drága pénzért is alig kapott egy sütetnyi
lisztet; ezekben az időkben gyakran megtörtént az,
hogy az aratás előtti és utáni rövid időközben 5—6
frt árkülömbség volt egy mérő búzánál, s ilyenkor valóságos jótétemény volt a magtár a számítni nem tudó
vagy nem szokott gazdára nézve. Ma már, midőn a
vasutak keresztül-kasul szeldelik az országot, az ily
nagy árkülömbség elő nem fordulhat, így magtárunknak
egyedüli s helyes célja tehát elesett.
Más részről gondoljuk meg, hogy azokban az időkben magyar népünk még apái régi egyszerűségében élt,
— ha kenyere, húsa, nagyobb részint maga fonta, szőtte
varrta egyszerű ruházata megvolt, nem levén több igénye,
nem volt több kívánsága, s mikor kenyérszükségén a
magtár segített — mert ignoti nulla cupido — nem
csábította semmi, hogy önmaga teremtette egyébb szükségei kielégítésére hasonló segély-forrást keressen ; szó
val nem ismerte az uzsorást. Ma már fájdalom, nagyon
is ismeri. A magyar gazda, s talán még inkább a gazdasszony nem elégszik meg többé azzal, ami a háztól
kikerül, — a fűszeres, a pipere és egyéb bolt nélkiilözhetlenné vált, s mert az apró pénznek mai nap még
sokkal több helye van, mint egykor : nagy ismeretségük van az uzsorással, hamar beveszik az ily féle épületes leckét: Ha saját egyházad 25%-os kölcsönnel
segít rajtad, sokallod-e, ha én annyit, — de sokalhatod-e, ha én többet kérek.

sérelmeket azért, hogy ha a magyar k. miniszterelnök úr az országgyűlés nov. 26-iki ülésében Irányi D.
képviselő úr határozati javaslatára adott válaszában jónak
látta kinyilvánítani: hogy vallási tekintetben az életben
nincs semmi baj ; — mi ő Nagyméltóságának ezen
nyilatkozása ellenében konstatálhassuk azt: hogy a valóságban, az életben igenis nincs vallásszabadság, különösen nincs vallásegyenlőség, (fájdalom nincs is kilátásunk, hogy egyhamar legyen) hanem legfeljebb csak a
papíron. — Hogy sokan gondolkoznak így, bizonyítja
az is, hogy a nagyméltóságú miniszterelnök úr fentebbi
nyilatkozatával, a t. háznak csak igen csekély többsége
értett egyet.
A legújabb büntető törvény, igaz, hogy ismét egy
lépés volna a vallásegyenlőség felé ; de úgy látszik,
hogy annak börtönös §-ai csak a félénk prot. papokat
ijesztették meg s nem egyúttal a plébánusokat is, kik
régi megrögzött szokásaikból kifolyólag, vagy talán magasabb pártfogás reményében elég vakmerők ama §-ok
ellen ismét és ismét véteni.
Ime e lapok hasábjain alig egy hónap alatt mar
2-od ízben nyilvánosságra kerülő „vallássérelem* a
következő:
Helybeli jegyző Cz. K. ref. vallásit egyén E. T.
róm. kath. vallású nejétől született fgyermekét f. hó 6-i'kán
a helybeli plébánus keresztelte meg, ellenére az 1868,53.
t. c. 12. §-ának; s a tisztelt plébánus úr azóta — a
feletti örömében bizonyosan hogy egy „eretnekké* válandó lelket felvehetett az „egyedül üdvözítő* egyház
kebelébe — pihen babérain s egyáltalaban nem nyugtalanítja az 1879. XL. t. c. 53. § a.

Szerintem a mai idő követelményeinek sokkal inkább
megfelelne, népünkre nézve sokkal áldásosabb lenne, a
már meglevő — nehézkesen és sok költséggel kezelhető — egyházi magtárak tőkéjét pénzzé téve, egyegy népbank alapjává változtatni át, hol a tagokat a
hetenkint kötelezett néhány krajcárnyi betét által takarékossághoz, rendhez szoktatnánk, szamítani tanítanánk,
szükségében pedig olcsó kölcsönnel segélyeznénk ; az
évi tiszta haszon aztán fordíttathatnék mint eddig egyházi célokra. Vagy ami még biztosabb, s mai körülmények közt igen sok helyen még előnyösebb volna : földbirtokot vásárolni a magtár alapon, melynek akar részletenkinti bérbeadása, még inkább közmunkával mívelése, biztosabb, bővebb s áldásosabb jövedelmi forrást
nyitna az egyházak számára. Mentsen Isten, hogy az
egyházi magtárak által továbbra is a nagy uzsorás kölcsönök felszedegetésére tanítgassuk, szoktatgassuk híveinket.
Eőri.

Ezen vakmerő törvénysértés felett nem akarok
hosszasabban elmélkedni, — hiszen az e felett támadható gondolatokat avatottabb tollal leírta Mészáros S.
lelkész úr a „P. E. és I. L.* 48-ik szamaban — csak azt
teszem hozzá : hogy Ároktő lakosságának értelmileg,
vagyonilag és lélekszám szerint is többségét képező
református része előtt, köz megbotránkozást szült úgy
a jegyzőnek — mint intelligens embernek — mint Bakó
József plébános úrnak fentebb írt eljárasa. — Ily körülmények közt természetes, hogy a feljelentés nem maradhat el, s ennek megtörténte utan nincs más teendő j
— mint várni, várni, hogy várakozásunk nagy hegye
oroszlánt fog-e szülni, vagy egeret?

Ujabb vallás-sérelem.
A f. évi sept. hó i-én életbe lépett büntető-törvény
dacára, úgy látszik akár állandó rovatot nyithat a
szerkesztő úr e becses lapok hasábjain, a nyilvánosságra
hozandó vallási sérelmeknek.
Nyilvánosságra hozandóknak tartom ugyanis az ily

Szükséges volna továbbá, hogy az uj büntető törvény vallásügyre vonatkozó §-ai necsak fölfelé, hanem
lefelé is, a néppel szemközt is érvenyesittetnéne c s e
célból kívánatos volna, hogy e lapok 49 ik számanak
vezércikkjében közzétett „kiáltó szó* „ne hangzanék el
a pusztában*.
Sólyom Lajos,
ároktői ref. s. lelkész.

A szeghalmi ref. egyház orgonája és orgonafelavatási ünnepélye.
Midőn a szeghalmi ref. egyház orgonájáról és az
orgona felavatási ünnepélyről szólni kívánok, előre kell
bocsátanom, hogy a fősúlyt az orgona felépíttetésének
körülményeire és az orgona belszerkezetének leírására
fordítandom, hogy ez által ugy egyeseknek, mint testületeknek, egyházihatóságoknak, ott, hol orgonaépítést
terveznek, némi szolgálatot tegyek. Ily irányt pedig
azért szabtam leírásomnak, mert nézetem szerint fontosabb dolog az, milyen orgona készült itt vagy amott,
mint az, hogy miként folyt le az ünnepély. De térjünk a
dologra !
Hogy a szeghalmi orgona felállítására vonatkozó
tényeket a legtisztább színben allithassam az érdeklődők
elé, gondolatban vissza kell mennem egy pár esztendővel. Ugyanis, az 1878-ik évben pendítette meg az
eszmét a szeghalmi népes ref. egyház érdemes és buzgó
lelkipásztora, hogy orgonát kellene építtetni, mivel arra
már úgyis van némi alap letéve. Ezt követőleg gondolkodott a kivitelről, az orgona mikénti felépíttetéséről,
s e tekintetben többekkel érintkezésbe tette magát,
annyival inkább, mert igen szomorú példák lebegtek
előtte a múltból, melyek arról győzték meg, hogy kellő
utánnézés és tájékozás hiányában a lelkiismeretlen és
ügyetlen orgonaépitők drága pénzért olyan orgonákkal
rontottak meg több egyhazat, a melyek részint a rosz
anyag, részint a tervrendezet összeállítása és a kivitel
hiányossága folytan, nemcsak hogy megfeleltek volna az
egyházak méltányos igényeinek és kiallottak volna a
biralatot, de sőt inkább egészen szerződés ellen készültek és az orgonakontár nagyobb dicsőségére vagy
nagyon kevés ideig tartottak, vagy egészen össze is
rogytak. A szeghalmi ref. egyház ezeket tartva szem
előtt, több magyarországi orgonaépitőtől tervrendezetet
és költségvetést kért, s ezeket megbiráltatván, az orgonát a szakértő orgonistakántorok által ajanlott orgonaépitőnek elkészítés és felállítás végett kiadta. Ezen
ténykörülmény leirásaval tartoztam az igazságnak, a
szeghalmi egyházi elöljáróságnak és a t. olvasóközönségnek ; megjegyezvén itt egyszersmind azt is, hogy leírásomnak ez a része bir legnagyobb fontossággal azokra
nézve, akik orgonát szándékoznák építtetni. A szeghalmi
jeles orgona ma már készen áll. Lássuk tehát most már
magát az orgonát.
Az orgona a templom torony alatt levő tagas
karzataban foglal helyet, külsejét tekintve előljátszó, s
bar egyszerű, de mind amellett izlésteljesen és díszesen
készült; a prospect (külső) cinsípok öt mezőben foglalnak helyet, gyönyörűen vannak pallérozva, s a szemlélőre ugy ezeknek fénye, mint a díszes aranyozás kedvező hatást gyakorol. A játszóasztal ugy van beállítva,
hogy onnan szabadon széjjel lathatni, s a felső manuálhoz tartozó valtozatok ugyanazon corpusba vannak
elhelyezve, melybe a főmatiuál változatai, s ez nem

kis előnyére van az orgonának, az orgonistakántornak
és a gyülekezetnek, mert így az orgona felső manuálhoz tartozó sípjai szelídebb hangot adnak, a kántornak
pedig, a gyülekezethez közelebb levén, — éneklése jobban hallható. Az orgona 25 hangzó és 10 mellékváltozatból áll.
A cinsípok, ugy a külsők, mint a belsők, mind
14 latos angolcinből készültek, egy mázsa cinre i2®/0
ólmot számítva. A fasípok mind jól kiszárított fából
vannak előállítva.
Az orgona gépezete erős, szilárd; a billentyűk
jarása, ugy egyes valtozatok, mint többeknek vagy az
egésznek alkalmazása közben könnyüjárásu, nagyobb
zörgést nem okozó. A változathuzók fából, — porcellánba égetett felírásokkal ellátva, — készültek, könnyen
kihúzhatók és betolhatok. Az orgona szele (tüdeje) ugy
az egyes, mint az Összes változatokhoz elegendő. A
fujtató a legújabb francia modor szerint készült; nagy
figyelmet érdemel a három regulator-fuvó, melyeknek
alkalmazasa altal az orgona a szabályszerűtlen fujtatás
közben sem nyekeghet. A szélládák erős, kiszárított és
egészen keményfából, jól és légmentesen bebőrözve vannak készítve. Ugy a fő- mint a felsőmanual 54, a pedál
27 billentyűből áll. Az orgona minden részeiben kívülről könnyen hozzáférhető. Az egész mű szilárd, jó anyagból, kitűnő számitassal és ízléssel készült. Az építési
összeg 6000 frt, amely nt. Tatár János lelkész ur és
az egyháztanacs buzgólkodása és faradozása folytan teljesen a szeghalmi hívek közadakozásából gyűlt össze.
A jeles orgonanak építője néh. Kiszel István debreceni
orgonaépitő, illetőleg az ő jeles utóda és rokona Doczekal József debreceni lakos, ki már az elhunyt építész
betegeskedése alatt több jeles orgonát állított fel az
Isten dicsőségére és saját jó hírnevének emelésére.
Ezen itt leirt jeles orgona biralata és felavatási
ünnepélye folyó hó 5-én folyt le, a békésbánáti esperes, a közel vidékről megjelent papság, egyházi és világi elöljáróság jelenlétében. A bírálatot sz. Nagy Károly debreceni kánt.-orgonista, Dusek Kálmán szeghalmi
rom. kath. kantor-tanitó urak és alólirott, mint az egyház által meghívott bírálók, eszközölték, a templomi
istenitisztelet, illetőleg orgona-felavatási ünnepély megkezdése előtt, délelőtt 8 órától 10-íg, s a művet minden
részleteiben kifogástalannak, kitűnőnek találták. Ezután
következett a felavatási ünnepély. Az orgona méltóságteljes hangja, sz. Nagy Károly ur művészi játéka altal pleno megszólalt, s ezt követte a , Szent Isten noha
néked* és „Jövel szent lélek Ur Isten* három versének
a gyülekezettel és orgonakisérettel való eléneklése.
Befejeztetvén az ének és orgonázás, nt. Szabó János
esperes ur lépett a szószékre, és magasztos alkalmi
imában kérte az egek áldását a gyülekezetre s közelebb az orgonára. Majd az orgona ismét megszólalt, és
az orgona felavatási ünnepélyre készült alkalmi ének
egy verse orgonakisérettel elénekeltetett, melynek elhangzása után nt. Tatár János szeghalmi lelkész úr a
102*

szószékre lépett, s ezen textus nyomán: „Dicsérjétek
az urat orgonákban® egy minden tekintetben sikerült
kitűnő beszédet tartott a családi, egyházi, társadalmi,
felekezeti és nemzetiségi összhangról. Befejezésül orgonakisérettel elénekeltetett az egész terjedelmében itt
következő ének 4 utolsó verse :
Hála neked, oh jó Atyánk.
Hogy zenghet immár orgonánk
A békességnek hajlékában ;
Szent nevedet dicsőíti,
Minden hangja csak ezt zengi :
Hozzád nagy Isten, hol áldás van,
Küldjük az első hálaszót,
Tudván, hogy azt elfogadod.

János esperes, Tatar János szeghalmi, Csak Máté vésztői, Csánki Béniamin f. gyarmati lelkész urak és Szerető Imre gyomai polgár. A közebéd elmultával a zene
kedves hangjai mellett tancra kerekedett a hevesvérű
fiatalság. Mi vidékiek pedig azon jó kívánattal távoztunk
el Szeghalomról, hogy adjon az égi gondviselés sok
oly jóra, szépre, nemesre törekvő vallásos népet e hazanak, mint a szeghalmi hogy több helyeken állíthasson a vallásos kegyelet ilyen s ehez hasonló emléket
az utókornak, mely jó és balsorsban egyiránt, századodokon keresztül hirdethesse és hirdesse az Istennek dicsőségét és a vallásos lelkű híveknek jó emlékezetét!
Pásztor

József,

gyomai ref. orgonista.
Áldd meg Isten hű munkánkat.
S ha énekre nyitjuk szánkat,
Nyisd meg annak a szent egeket,
Hogy az ének és orgona
Hangja szálljon összeforrva
Trónusodhoz, és ott te veled
Találkozva örvendezzen,
Dicséreteddel megteljen.
Akár öröm, akár bánat
Nyitja éneklésre szánkat,
Az orgona hangjai mellett,
Adj megnyugvást, bizodalmat,
Hogy mennyei hatalmadat,
Érezvén, buzgó szíveinket
Szent imádásodra hajtsa :
„Legyen az Ur akaratja.*
Az Istennek dicséretét,
A gyülekezet énekét,
Emelje e díszes orgona,
A lélek hozzád szárnyaljon,
Hangjánál lángra lobbanjon
S ugy repüljön a menny hónába,
Hitet, reményt, szeretetet,
Vigyen áldozatul neked.
Aldd meg e gyülekezetet,
Mely e helyre telepedett
Atyánk ! s közelebb ez orgonáti
Őrizd ezt minden veszélytől.
Óvd amazt súlyos inség'tői,
Hogy dicsérjük az ég s föld urát,
Itt e földön oly élettel,
Mely a mennybe emeljen fel.

Negyedszázados jubileum.
A rimaszombati ág. hitv ev. egyház buzgó felügyelője Dr. Patzek Mór, a Ferenc József-rend lovagja
s gömörkishontmegyei főorvos úr — f. hó 5-én egyházi
felügyelőségének 25-ik évét töltvén be : az egyház általános öröm- és lelkesedéssel ragadta meg azon alkalmat, hogy érdemes felügyelőjének e napon jubileumot
rendezve, iránta melegen érzett hálájának, elismerésének
és bizalmának ünnepélyes kifejezést adjon.
Mult vasárnapon, mint a jubileum napján a templomba vezető utat fenyűlombok takarák, a bejárat falait
pedig szintúgy fenyű-lombokból s közbe mesterséges virágokból font guirlandeok ékesíték. A templom már a
megelőzőleg tartott istentisztelet alatt egészen tömve
volt. Kevéssel 10 óra után az egyházi tisztviselők, élükön a lelkészszel és Hamaliár Karoly alkalmi elnökkel
a templomba vonulván, a jelenlevő sokaság ünnepélyes
egyházi közgyűléssé alakult. Az alkalmi elnök, az ünnepélyes közgyűlés célját előadó s azt megnyitó beszéde
után egy öt-tagu díszküldöttséget nevezett ki, mely az
ünnepelt egyházi felügyelő urat az ünnepélyre meghíjja
és elkísérje. Nem sokára a templom előtti téren sorfalat
képező iskolás gyermekek felhangzott „Éljen(<-ei jelenték
az érkezőt, kit a templomba lépésekor az ünneplő gyülekezet is lelkes éljenzéssel fogadott. Elfoglalvan az
ünepelt a számára kijelölt díszhelyet, a lelkész az egyház nevében következőleg üdvözlé.

M. t. egyházi felügyelő Ur ! Ezen ünneplő gyüleEzen ének és Sz. Nagy Károly ur szivet emelő kezet nevében, a szív legigazabb őszinteségéből fakadó
gyönyörű utójátékának elhangzása után, a „Polgári Ol- emelkedett érzelmek között üdvözlöm e napon, mint
vasókörébe gyültünk össze, hol finom étkek és italok egyházi felügyelőségének 25 ik évfordulóján.
vartak a mai nap folyamában a lelki gyönyörökben
Ismerve m. t. felügyelő úrnak a nyilvános feltűbőven részesült hiveket. Ezen impozáns ünnepélyen ugy néstől tartózkodó szerénységét ; ismerve a közügyek tea helybeli mint a vidéki egyházi és világi elöljáróságok rén zajtalanul, de annál lankadatlanabbul működni szeminden díj nélkül vettek részt, a helybeliek felekezeti rető hajlamát; tudva azt, hogy hözhasznu fáradozásaiban
különbség nélkül »• jelenvoltak. Az összes helybeli és vi- nem a megérdemlett elismerés hangos nyilvánulásának
déki vendégek száma, ha jól|értesültem, meghaladta a keresése, hanem egyedül a szent célokért hevülő buz200-at. Az ünnepély rendezése és intézése tekintetében galom s magasabb kötelességérzet vezérlik: ez okból
főérdem illeti nt. Tatár János urat és szeretetre méltó bizonyos aggodalommal terveztük a mai ünnepélyt. De
csaladját, úgyszintén Simái János és Péter András ura- végre is ezen aggodalmat legyőzte bennünk a szeretet,
kat és hitestársaikat. Kitűnőbb toasztot mondtak Szabó a tisztelet és a hálatartozás fellángoló érzete, amely ez

íme 25 év alatt ennyi alkotás, ennyi eredmény
egy oly egyházban, amelynek összes gazdagsága egyedül tagjainak lelkes hitbuzgóságában s áldozatkész jótékonyságában található ! S kié az érdem mindezen alkotásért? Nem habozott kimondani, hogy ezen érdem
első sorban a m. t. felügyelő úré, aki mint lelkes vezér,
mint avatott éber és hű kormányos, nemcsak el nem
hagyta ezen egyház annyi bajjal, annyi szükség- és sikerrel küzdő hajójának kormányrúdját, hanem azt a
kedvezőtlen szelek dacára, kitartóan, körültekintő gonddal s törhetlen erélylyel a kitűzött célok felé irányozza
s fáradhatatlanul búzdított, lelkesített szóval, tettel és
példával mindenkit a mentő munkára, az előretörő küzdelemre.

ügyelő úr, amennyiben a soknemü szükséggel küzdő
ezen egyháznak felügyelői tisztét, magas életkora, magán és hivatalos sűrű elfoglaltatása mellett, egy negyedszázadon át folyton odaadó jókedvvel, példás buzgalommal, ritka pontossággal s kiváló egyhazszeretettel töltötte be.
Engedje meg tehát nekünk szerénysége, de mi ma
tétlenek nem maradhattunk ; engedje meg, hogy mi m.
t. felügyelő urnák, egyházunk kotmányzása körül 25 év
folyamán tanúsított és kipróbált amaz érdemét a mai
ünnepélyen fennen hirdessük, hogy mi ma ezen érdeme
előtt méltányló tisztelettel meghajoljunk, hogy ezen érdemének, a mai ünnepélyen, hálánk és elismerésünk,
szeretetünk és bizalmunk legőszintébb nyilvánításával
áldozzunk.
Fogadja tőlünk ezen szóbeli áldozatot, mint olyat,
amelyet a csillogó ezüstnél, a fénylő aranynál, a ragyogó
gyémántnál drágábbá s becsesebbé tesz azon körülmény, miszerint azt az egész egyház, annak minden
egyes tagja egy szívvel és egy lélekkel, tiszta meggyőződésből, őszintén és készséggel nyilvánítja.
Es amidőn így mindnyájan keblünk legnemesebb
érzelmeit, szeretetünket, hálánkat, elismerésünket és bizalmunkat nyújtjuk alkalmi ajándékul m. t. felügyelő
úrnak; kérjük a minden jóságnak és kegyelemnek Istenét, tartsa meg becses életét oly fiatal ép munkaerőben s allandó egészségben, hogy még sokáig legyen
lelkes vezérünk, útmutatónk, tanácsadónk és buzdítónk,
mert még nagy feladat, még nehéz és sok munka vár
reánk; kérjük az isteni gondviselést, tartsa meg felügyelő
urat nekünk és sokaknak élő például arra nézve, hogy
a magas életkor, a halmozott elfoglaltatás mellett is,
miként lehet és kell lankadatlan közreműködéssel szolgálni az egyház szent ügyét, s vallásos buzgósággal
gyarapítani annak szellemi s anyagi jólétét ; kérjük a
minden jóadomány és tökéletes ajándék kifogyhatatlan
örök kútfejét, aldja meg iegjobb javaival m. t. felügyelő
urat s kedves csaladját, — áldja meg minden igyekezetét, törekvését és munkáját, — áldja meg becses életét az évek hosszú folyamával, hogy kedves övéi, a
szenvedő emberiség, szeretett egyházunk és hazánk javára és örömére még sokáig és sokat működve, — általunk még sokáig szerettetve és tiszteltetve éljen
boldogul!«

Es ha ev. protestáns egyházi közéletünk terén
méltán megilleti a közbecsülés és elismerés azon nemeskeblu férfiakat, akik minden anyagi haszon és jutalom
nélkül, egyedül a vallásos hitbuzgóságtól indíttatva,
nem kiméinek sem időt, sem fáradságot, sem áldozatot
az egyház szolgálatának s felvirágoztatásának szent érdekéből : ugy e közbecsülést és elismerést kétszeresen
megérdemlik azok, akik ugyanazon munkát az évek
hosszú során keresztül, egy oly gyülekezet élén végezik, amely gyülekezet minden lépten-nyomon az önfentartás nehéz harcát kénytelen harcolni.
Ez utóbbiak között foglal kiváló helyet m. t. fel-

Erre az ünnepelt mély meghatottsággal megköszönte az egyháznak ezen ünnepélyes tisztelet- és hálanyilvánitást, igérve, hogy amíg az Isten életének kedvez, az egyházat mindig kész örömmel szolgálandja.
Utalván továbbá a legközelebbi 25 év alatt folytatott
küzdelemteljes munkára s az ebből származó nem nagy
ugyan, de mégis nyomasztó adósságra: első feladatul
ennek törlesztését vallja s ezen célból a nála elhelyezett
s az egyházat terhelő 200 pengő frtos kölcsön-kötvényt
az egyháznak ajándékozza, magát pedig tovabbra is az
egyház közbizodalmába s szeretetébe ajánlja.
A gyülekezet a hálás köszönet nyilvánításával fo-

alkalommal az igaz érdem előtt fényleni akart. Összegyűltünk tehát ünneplő kebellel Isten dicsőségének ezen
templomába, hogy szeretetünk, tiszteletünk, bizalmunk,
hálánk és iidvkivánataink üde virágaiból koszorút fonva,
ezt ünnepélyesen átadjuk m. t. felügyelő úrnak, aki ezen
egyház javát, jólétét s felvirágzását, példás buzgalommal,
lankadatlan ügyszeretettel és hűséggel 25 éven át munkálá s gyarapita.
E 25 év egyházunk életében a folytonos szervezkedés küzdelmeinek, a felismert égető hiányok megfeszített erővel való pótlásának s a hívektől ismételve
megkívánt rendkívüli áldozatoknak nehéz időszaka volt.
Epen m. t. felügyelő úrnak egyhangú megválasztatása
alkalmával, 1855-ik évi advent második vasárnapjan tartott egyh. közgyűlésből indult meg az első mozgalom
a torony felépítése céljából. És ezen nagy feladat alig
oldatott meg, az egyházat szerető lelkek áldozatkész
hitbuzgóságának ezen fénylő bizonyítéka : a rézzel fedett
díszes magas torony 1858-ban alig emelkedett fel;
mindjárt ujabb áldozatot követelt a hívektől a három
acél harang beszerzési költsége. 1862-ben az addig vegyes elemi iskola elkülönített fiu- és leányiskolává alakíttatvan, az ennek következtében szükségessé vált második tanítói állomás rendszeresíttetett. Majd 1870-ben
a templom veresfenyű zsindelyből uj tetőzetet nyert,
j^emsokára ismét 1873-ban a tűz által elhamvasztott
gazdasági épület újból felállítása képezé az egyház
gondját; ujabban pedig 1876-ban a díszes uj paplak
felépítése s 1878 ban a templom belsejének újítása vált
elodázhatlan szükséggé.

gadta ezen nagylelkű ajánlatot, amely méltó párja azon
300 frtnyi adománynak, melyet az ünnepelt felügyelő
ur ezelőtt két évvel, hasonló célból tett. Legyen érte
megáldva Istentől s jótékonyságának boldogító jutalmát
élvezze abban is, hogy még sokáig lássa, miként példája másokat is hasonló aldozatokra hevít, s ennek folytán szeretett egyházunk épül és erősbödik!
Most az ünnepély programmja szerint felolvastatott
Cékus István püspök urnák a tiszai ev egyházkerület,
— továbbá Gáber Lajos főesperes urnák a kishonti ev.
esperesség nevében intézett, végül pedig a kokovai ev.
egyháznak, mint az ünnepelt szülőegyházának számos
névalairással ellátott üdvözlő levele, melyek az ünnepeltet mély megilletődésre, a gyülekezetet pedig ismételve lelkesült örömkifejezésekre hangolták.
Erre a leanyiskola növendékei léptek elő s nevökben egyik társuk üdvözletet mondott, egy másik pedig
gyönyörű virágcsokrot nyújtott az ünnepeltnek, ki a
gyermeki szivek ezen hódolatat szívélyesen fogadta s
nyájas szavakkal megköszöné.
Ezután a lelkész bemutatta az ünnepélyt rendező
bizottság által tervezett s Liszka Józsefné szül. Hamaliar Franciska úrnő altal felajanlt ^aranykönyv*-et}
mely
a jelen jubileum emlékére alapittatvan, ez alkalommal
ünnepélyesen atadatott azon rendeltetésének, hogy egyik
részében, bármely egyházi közcélra tett nagyobb adományok megörökíttessenek, — másik részében pedig
a rimaszombati ev. egyház örökös tagjainak nevezendő
azon egyháztagok alapítványai Írassanak, akik bizonyos
tákarékpénztarilag kezelendő tőkét adományoznak, vagy
hagyományoznak oly célból, hogy a tőke évenkinti kamata az alapítvanyozó nevén, ennek állandó évi egyházi adóját képezze.
Végül két alkalomszerű indítvány következett. Az
egyik Institórisz Endre egyh. jegyző altal tétetett az
iránt, hogy az egyház fennállásának 1886 ban bekövetkező százéves jubileuma megünnepeltessék ; a másik pedig Liszka József egyh. gondnok altal alkalmi költemény
alakjaba öntve s Törköly József, községi iskolai igazgató altal előadva, ezzel végződött : , Építsünk uj lányiskolát!* Mindakettő elvben elfogadtatván, előzetes targyalás s a kivitel iránti javaslattétel végett az egyhpénzügyi bizottsághoz tetetett at. Erre a lelkész rövid
imája az ünnepélyt befejezé.
Délután 1 órakor az ünnepelt tiszteletére 50 terítékű közebéd rendeztetett, melyen az ünnepélyről áthozott emelkedett hangulat derült jókedvben és sűrű
felköszöntésekben nyilvánult.
Glauf Pál,
ev. lelkész.

I RODALOM.
A „Nach der Schicht" című hónapi lap, mely
Göllniczbányán Grácz Mór főesperes s lelkész úr szerkesztősége alatt jelenik meg és 72 krnyi évi előfizetési
dij mellett 12, tartalom-dús íven szétküldetik: két évi
pályafutására méltó megelégedéssel tekinthet vissza. Kettős cél lebegett szeme előtt. Épületes tárgyalasával,
történeti cikkeivel, az egyházi élet napi eseményeinek
közlésével, a nép keblében érdeket, szeretetet és vonzalmat akart kelteni saját egyhaza és annak jóléte iránt,
Ugyan azt a célt akarta elérni a német ajkú hivek
között, minőt a „Yasarnap* a magyar ajkú atyafiak
között kitűzött maganak, még azon hozzaadassal, hogy
az emiitett német lapocska a szerző önzetlensége mellett
a tiszta jövedelmet jótékonycélokra, különösen szegény
gyermekek ruhaztatasara fordította. Ezen szeretetforrasból Göllnicbányán legközelebb valami 30 gyermek
téli ruhákkal lattatott el. Ily iranyban es ily zászló
alatt jövőre is meg fog jelenni e néplap. A lelkész urak,
kik a lapot a német ajkú községekben terjesztik és azt
szellemileg is tamogatjak, csak saját érdekükben cselekednek, mert felvilágosodott, egyházukat szerető hivek
közt működni nekik is örömükre és áldasukra fog
szolgálni.
Weber Samu úr, lapunk.46. számaban megjelent cikkére tett szerkesztői megjegyzésünkre, a következő valaszt küldte be hozzánk : Berzeviczy Gergely „Ansicht
des asiatisch-europáischen Welthandels nach dem jetzigen Zeitbediirfniss betrachtet® című művét illetőleg en
csak ugy jartam el, mint mások, kik szintén Berzeviezynek és nem Burny-nak tulajdonítják az idézett művet.
Meltzer Jakab kis-lomniczi ev. lelkész B. kortársai
ismerőse, a .lakásahoz Xagy-Lomniezhoz igen közel időzvén,
1832-ben „Biographien berühmter Zipser Mánner* cimu
művet adta ki és 298 lapon szintén állítja: „Und im
Jahr 1808 gab er (t. i. B.) in Pesth die Brochure unter
(<
dem Titel : „Ansicht des
heraus. Mi annal
kevésbé tűnhetett fel, mert B. szeretett nemzetgazdadászati kérdésekkel foglalkozni. Decommercio et industria
Hungáriáé cimű művét 1802-ben Weimárban még német
nyelven is kiadta.
A Protestáns Hetilap cimu, Debrecenben megjelenő egyházi s iskolai hírlap szerkesztésétől — az
Egyetértés értesülése szerint — Joó István a jövő év
jan. elsejével visszalép. Hogy ki lesz az uj szerkesztő,
vagy átalában folytatandja-e tovább is pályáját az említett lap, még eddig nem tudni.
Pestalozzi válogatott munkai. Ford. és magyarázatokkal ellatta Zsengeri Samu. IX. füzet. Ara 50 kr.
Táborszky és Parsch zeneműkereskedésében Budapesten megjelentek: 18 eredeti magyar dal Petőfi
Sándor költeményeire. Énekhangra, zongorakísérettel
szerzé Hubay Jenő. A legkitűnőbb magyar festőművészek eredeti rajzaival van ellátva, úgy, hogy a legdíszesebb magyar hangjegy-gyűjtemények egyike, mihez ké-

pest 5 frtra szabott ára nem is drága. — Hét eredeti
magt/ar dal. I. A budai nagyutcában. 2. De más volna.
3. Hej violám. 4. Szívem, szegény szívem. 5. Kedves
rózsám. 6. Elhagyatva. 7. Hejja rigó. Énekhangra zongorakísérettel (vagy zongorára külön) szerzé Szende
Lajos. Ara I frt.
Rautmann Magyar lexikona. 68. és 69. füzet (féregnyelvüek — forint). Egy füzet ára 30 kr. Előfizetési
ára egész évre 7 frt 20 kr.

K Ü L Ö N F É L É K .
* Személyi hirek. Szeremlei Sámuel hódmezővásárhelyi ref. lelkész huzamosabb idő óta a fővárosban
tartózkodik, hogy Hódmezővásárhely monographiájához
és az eperjesi vértörvényszék történelméhez a gr. Károlyicsalád levéltárában, a m. nemzeti muzeumban, egyetemi
könyvtárban stb. adatokat gyűjtsön. — A nógrádi ág. h. ev.
egyházmegye pénztárnokává Vladár Viktor szügyi ev.
lelkész 28, első aljegyzőjévé Putz Lajos gutái lelkész 24
szavazattal megválasztatott". Körlelkészekül választattak
általános többséggel Dérer János, Frenyó Gyula, Svehla
Ede, Szlujka Mihály és Sztolár György. Az alesperesi
allomásra Vladár Viktor 17, Simko Erigyes 15 szavazatot nyervén, a főjegyzőségre Vladár Miksa 18, Holles
Dániel 13, Putz Lajos 9-et, végre a másodaljegyzőségre
Bodicky Sámuel 16, Szlujka M. 8, Simonidesz János
4, Farkas Gejza, Gaal Mih., Holles és Molitorisz János
két-két szavazatot nyervén : egyik sem érte el az absolut többséget, a miért is ezen 3 utóbbi allásra uj szavazás tüzetett ki. A szavazat-szedő küldöttség elnöke
Desewjfy Ottó. — Nyárszó-sárvásári ref. lelkészszé Demeter Gyula választatott meg. — Sárospatakról irják
nekünk, hogy Szinyei Gerzson főiskolai tanár a sárospataki polgári kör elnökévé, Szivos Mihály, Nagy Gusztáv, Ballagi Géza, Kun Pál és Bokor József főiskolai
tanárok pedig ugyanazon egylet választmányának tagjaiva választattak. — Simko F-igyes
balassagyarmati
ev. lelkész és esperességi közbiró f. hó 9-én ünnepelte
iéiszázados lelkészi jubileumát. — Az udvarhelyi ref.
egyházmegye bikafalvi gyülekezete Bedo Andrást
választotta lelkészeid.
* Özv. Szalay Pálné V. Faragó Zsuzsanna aszszony, ki mar szülővárosában, N.-Kőrösön egy díszes iskolát építtetett s tanítójának fizetésére kellő alapot tett,
mint lapunknak irják, legújabban a Debrecenben felállítandó helv. hitv. egyetemre ezer forintot ajándékozott,
oly feltét alatt azonban, hogy ezen alapítvány évi kamata két helv. hitv. növendék ösztöndijául használtassák;
addig pedig míg az egyetem létesül, hasonló célra a
theologiai vagy a jogi szak élvezze, és pedig első sorban jogutódainak, másod sorban Nagy-Kőrösnek gyermekei vagy az itt tanult növendékek. A mily szép,
oly ritka jelensége e tett a józan felvilágosodásnak s
az áldozatkészségnek.

* Orosházán a mult héten egy jóravaló zsidó
meghalálozván, a szomszéd rabbinusok elfoglaltatásuk
miatt nem jelenhettek meg temetésén. A zsidóság tehát kénytelen volt belenyugodni, hogy hitközsége elnökét pap nélkül teszi föld ala. Harsányi Sándor orosházi ág. hv. lelkész meghallván a történteket, azonnal
kijelenté a hitközség tagjai előtt abbeli készségét, hogy
ő megjelenve a temetésen, gyászbeszédet is tart, mivel
az elhunyt megérdemli. A zsidók örömmel fogadták ez
ajánlatot. Harsányi ur csakugyan fényes jelét adta vallási türelmességének, midőn megjelent a temetésen és
könnyekre fakasztó gyászbeszédet tartott.
* Franciaország ez idő szerinti magatartása,
óriási morális vereség a papismusra nézve. Ha protestáns állam járt volna el olyan magyarmiskásan a nem
engedélyezett papi congregatiókkal szemben : „oda se
a bajnak!® így szóltak volna Rómában. De hogy épen
Franciaország tette ki a kámzsáját par ezer kordás
barátnak : e tettével annyival fájdalmasabb döfést adott
a papismusnak, mert tulajdonkép, lélekszámot tekintve,
szép Franciaország a legkatholikusabb államok egyike.
Franciaország népessége, a legújabb statistikai adatok
alapjan, mint az „Exploration" írja, 38.102.801 lélek,
kik közül r. kath. 37.387.703, református 467.531, ag.
h. ev. 80.117, más prot. felekezetbeli 33.119, vallástalan
81.921, izr. 49.339, sem keresztyén sem zsidó 3071. Ez
a rettenetesmód pápista állam ha oly élesen distingválja
a jezsuűismust a katholicisrnustól, mint azt jelenleg tette:
nem csodáljuk, hogy feljajdul a jezsuita húron pendülő
curia. Hinc illae lacrymae !
* Abrudbányán nemrég egy vénasszony halt meg,
kit a babonás oláh lakosság boszorkánynak tartott, s
mint ilyet, úgy gondolta, hiába temetik el, mert hazajár a lelke, s mindazokat, kikkel egy utcaban lakott,
majd elviszi magával a pokol fenekére. Ennek megakadályozására tüzes nyarssal ütötték keresztül a halott szívét, szájat tele tömték patkószöggel, vasdarabokkal, s
úgy tették a koporsóba. A temetés akkor meg is történt, de a történteknek neszét vette a rendőrség, mely
e tett elkövetésével gyanúsítottakat rögtön kihallgatván,
belátta, hogy a dolog nemcsak mende-monda, s az ügy
további vizsgalatat a járásbírósághoz tette at. A holt
testet a napokban kiásták, s valónak bizonyult mindaz,
amit előadtunk.

N E C R O L O G .
Folyó évi november hó 27-én kisérte Piricse közönsége Kiss Bálint vajai nyug. reform, lelkészt temetői
nyugalmára. Régóta óhajtá mar a boldogult e nyugalmat ; kiterjesztett karokkal varta a halált, mint békesség követét. Meghallgatta végre az örök irgalom, mit
oly forrón kért, mit környezete mindennapi imájába foglalt : elküldte a szenvedőhöz szabadító angyalát.
Kiss Bálint szül. N.- K.- Madarason 1813. január
18-án Hencidai Kiss Sámuel és Kádai Elena földmives
szüléktől; 12 éves koraban a tudomány szomjától ösztönöztetve, apja ellenzése dacára a debreceni főiskolába

ment; itt a 4-ik osztályba felvétetvén, szorgalommal s
kitűnő sikerrel végezte iskoláit. Iskolai pályája végeztével a jeles késziiltségű ifjút tanárai előbb az i-ső, majd
a 6-ik osztály tanításával bizták meg, majd a contrascribai s végre seniori hivatalra emelték. O volt legelső
megpendítője s megalapítója a már ma szépen virágzó
debreceni főiskolai olvasótársulatnak. Rövid akadémiai
utja bevégeztével a f.- szabolcsi egyházmegyében levő
Gyulaházára hivatott lelkészül. Mint mihálydii lelkész
adta ki népszerű ünnepi egyházi beszédeit; ezeket 2 év
múlva Encsencsen népszerű közönséges egyházi beszédei követték. Vajai lelkész korában rendült meg a bámulandó erős testalkattal megáldott férfiú egészsége.
Elébb szélhűdés zsibbasztá meg tagjainak elevenségét,
majd súlyos szembajba esett, melyben 3 évig szenvedett. Ügyes orvos visszaadá némileg szemeinek világát,
de az erős test naponként hanyatlott. S ő, ki 3 évig
világtalanul, szélhüdött tagokkal maga végezte minden
lelkészi teendőit, — csakhogy a családja fentartására s
fiai nevelése szükséges költséget lelkészi jövedelméből
fedezhesse; — kénytelen volt 1875-ben káplánt kérni.
Ez időtől fogva élete nem volt egyéb, mint a betegségnek szakadatlan láncolata. Gyermekei a szülei házból kikerülvén, ő is kényszerült szintén beteges nejével
egyik gyermekükhöz húzódni ; mig az úr megeléglé nyomorúságát s fellelte 10 évi szenvedése utan a halai
nyugalmat.
Gyermekei már önállók ; egyedüli árvája beteges
özvegye, kinek sorsa az, ami a legtöbb reform, lelkész
özvegyéé. Béke a kiszenvedett porain 1
Kajati

Mihály.

A D A K O Z Á S O K

vallás- és közoktatásügyi minisztérium 1500 frt, Dr.
Schusztei Constantin, kassai püspök 50 frt, Baksay
István, rimaszombati tanár 2 frt, Csongrád megye alispánja gyűjtése 7 frt 20 kr., Nagyszalánci egyház 3 frt,
Bőnyi ref. egyház 2 frt, Monori ref. egyház 7 frt 55
kr., Novelly Sándor kassai lakos 5 frt, Tépei ref. egyház 1 frt, Nádudvari ref. egyház 1 frt 57 kr., Szoboszlai ref. egyház 10 frt 70 kr., Tasi ref. lelkész Dömötör
Bertalan 10 frt, A Tasi hívektől gyűjtés nevezett lelkész
által 14 frt 20 kr.., Csik megye alispánja Tölgyes közzségből 2 frt 20 kr., Balatonfüredi egyház gyűjtése 7
frt 15 kr., Tókői egyház Molnár Ferenc lelkész által 3
frt, Új fehértói egyház 4 frt 68 kr., Nagykún-madarasi
egyház 3 frt, Komárom szab. kir város tanácsa 10 frt,
Komárom megye alispánjának gyűjtése a gesztesi kerületből 45 frt 31 kr., Timkó József (Verfer Károly
ívén) 1 írt, Verfer Károly Kassa 7 frt 25 kr.. Nagydorogi ref. egyház és gyűjtése 4 frt, Alth József kassai
lakos adománya 5 frt, Jászberényi ref. egyház gyűjtése
Kálmán János lelkész altal 14 frt, K.-vásárhelyi ref.
egyház gyűjtése Török Bálint lelkész által 5 frt, Csökmői ref. egyház gyűjtése Szilágyi Márton lelkész által
1 frt 50 kr., Sárosmegye alispánja gyűjtése 6 frt
40 kr., Debreceni ref. egyház adománya 5 frt, Makói ref. egyház, Görbe Sándor lelkész által 1 frt 50
kr., Albizsi ref. egyház 1 frt, Tapolcafői ref. egyház 1
frt, Margitai ref. egyház I frt 50 kr., Ármós Bálint
debreceni lakos 2 frt, Roffi ref. egyház gyűjtése Tóth
Miklós lelkész által 9 frt, Csathó János Alsó-Fehérmegyei alispán gyűjtése 35 frt 54 kr., Tetétleni ref.
egyház 1 frt, Comáromi László abauj-megyei alispán
adománya 50 frt, Kis-ujszállási ref. egyház io frt, Illyés
Bálint Kis-ujszallás 2 frt, Kis-Kun-halasi ref. egyház
5 frt, Zilahi ref. egyház 5 frt. Tisza-szentimrei ref. egyház I frt 50 kr. Kassa, December 12. 1880. Comáromi
László, Abauj megye alispánja.

A f. regmeci Árpádkori ref. templom kiépítésére;
O Felsége a király kegyadománya 300 frt. A m. k.

Rendkívüli

árleszállítás.

Lukács Ödön: Egyházi beszédek templomi ós temetési használatra,
280, nagy 8-rétű lapot tartalmazó és az illető körökben általánosan elismerést nyert művét

p ^ 1 frt 80 kr. "bolti ár helyett

OSSLIC

90 kr. -^f

Egy frt előleges beküldés mellett bérmentve küldöm.
G

p é l d á n y

u t á n

t i s z i

e l e t p é l d á n y .

Ez alkalommal minden, bárhol megjelent egyh. könyvek, melyekből mindenkor nagy raktárt tartok, eredeti
bolti áron ajánlani bátorkodom. 1881. évre szóló Dúzs S. Protestáns m. p. mindennemű naptárak nálam
megszerezhetők.
S.-A.-Ujhely, (Zemplénm.) 1880. december hóban.
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könyvkereskedő és kiadó.
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : XDr. B a , l l a , g r i
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DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapest.
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H e l y b e n házhozhordással s v i d é k r e postai küldéssel 4 hasábos petit sor többszöri beiktatásáért
félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.
kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban.
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Előfizetési felhivás
V

PROTESTÁNS EGYHÁZI és ISKOLAI LAP"
1 8 8 1 - d i k é v i , h u s z o n n e g y e d i k , 1-ső f é l é v i f o l y a m á r a .

E l ő f i z e t é s i c L i j : Egész évre 9 forint, félévre 4- forint 5 0 kr., negyedévre 2 forint 2 5 kr.
Az előfizetési pénzeket lapunk kiadóhivatalába (Mária-utca 10-ik szám alatt) kérjük küldeni.
Laptulajdonos és felelős szerkesztő

Dr. Ballagi Mór.

büntető törvénynek egyházi életünkbe s jelesül
a gyakorlati lelkészkedésbe vágó egyes rendelNemcsak a jogtudományi szaklapok és po- kezéseit gyűléseinken magyarázgatni. Püspökeink
litikai közlönyök, de egyházi lapjaink is mutatják, és espereseink felvilágosító körleveleket bocsáhogy hazánkban minden más fontos dolog mel- tottak ki, hogy egyházi jogaink felett őrködjünk
lett uj büntető-törvényünk leginkább foglalkoztatja 1 és magunkat kellemetlenségektől óvjuk.
az elméket. Ez a dolog természetében fekszik.
Az eddigi tapasztalat azonban azt mutatja,
E lap igen tisztelt^szerkesztője, igen helyesenki- hogy a történt felvilágosítások és útbaigazítások
emelte lapja folyó évi 47-ik számában, hogy ^oly folytán a fen forgó nehézségek, kétkedések és fétörvényt, 11 lóg nem irtok, mely minden előforduló lelmek még nincsenek eloszlatva. Egyházi lapjaink
esetre teljes biztossággal alkalmazható és minden, két- tele vannak panaszokkal, melyek szerint az áttékedést kizáró világosságú legyen
Minden uj tör- réseknél és kereszteléseknél a róm. kath. papság
vény, számtalan kérdéseket, aggodalmakat és ne- részéről elkövetett sérelmek, nemhogy kevesbiilhézségeket idéz elő, különösen akkor, ha társula- gének a büntető törvény következtében, hanem még
tok, vagy vallásfelekezetek kiváltságos jogait feltűnőbb alakban és gyakrabban fordulnak elő,
érinti. Láttuk, hogy az 1879. XL. t. c. 53. és mint eddig. Ezen becses lap ez évi 48. számában
60-ik §§-sai magát a róm. kath. egyházat is fel- is közölve van ily panasz, Mészáros Sámuel, ref.
riasztották nyugalmából. Azonban mi protestánsok lelkész úr által, s főképen ez indított engem az
sem fogadtuk e törvényt egykedvüleg; mert az alábbiak megírására.
eddigi általános helyzet — melyben hivatkozván az
Nekem meggyőződésem az, hogy addig, míg
1848. évi 20. t. cikkre, a ^quod uni justum, alteri hazánkban elismert valléisfelekezetek lesznek, és nem
aequum^-féle álláspontot szoktuk volt elfoglalni, valóaítlalik meg a tökéletes vallásszabadság : addig
megszűntnek
tehát a semmiféle szigorú törvény az egyes egyházak közti
©
aHátszik. {Hozzáfogtunk

Quod uni justum, alteri aequum.

súrlódásokat és sérelmeket elenyésztetni nem leend képes. Nekünk ezentúl is, — ha nem is azon mértékben, mint eddig — sürgetnünk kell, hogy legalább
a quod unijustum, alteri aequum€-féle elv épségben
tartassék, a mennyire t. i. ezt a róm kath. egyház még mindig domináló állásával szemben érvényesíteni lehet. Tökéletes békét és krisztusi
egyetértést várni az egyes vallásfelekezetek között, szerintem, az ábrándok világába tartózik.
Előttem fekszik Vogt J. P.-nek
^Kirchenund Ehereeht der Katholiken und Evangelisclien in
den königl. preussisehen Staaten1856-ban
kiadott
műve, mely tanúbizonyságot tesz arról, hogy Poroszországban a vallásügyek már régóta állami
törvények által vannak rendezve. E mű szerint
Poroszországban a keresztelést szabályozó törvényes intézkedések imezek: >446. §. A törvényes
gyermekek keresztelése rendszerint az atya papját illeti. 447. §. Ha a szülők különböző vallásúak,
akkor rendszerint a fiuk keresztelését az atya, a
leányokét az anya papja végzi. 448. §. Törvénytelen gyermekek keresztelése az anya papjához
tartozik. 449. §. Ha az atya katona, akkor a keresztelés mindkét esetben az atya vallásának tekintetbe vétele nélkül a katonai lelkész által végzendő. 450. §. Ha a szülés nem azon helyen történt, hol az illetékes pap lakik, úgy a szülés helyének papja is végezheti a keresztelést minden
kérdezősködés nélkül. 451. §. H a szükség által
kényszerített keresztelés volt végzendő, akkor ez
azonnal az illető rendes papnak b e j e l e n t e n d ő / A
nevelésre és áttérésre vonatkozó törvényes rendelkezések pedig így szólnak: ^74. §. Azon módnak meghatározása, mely szerint a gyermek nevelendő, az atya jogát képezi. 76. §. H a a szülők különböző vallásúak, akkor a betöltött 14-ik
életkorig a fiuk az atya, a leányok az anya vallásában nevelendők/
Első pillanatra mondhatni, hogy eme törvények meglehetősen egyszerűek és világosak: mégis
nagy tévedésben volna, a ki azt hinné, hogy Poroszországban e téren a különböző vallásfelekezetek között súrlódások elő nem fordulnak. Ott
is jó csomó aktát lehetne összegyűjteni az egyházi
hatóságoknál, oly sérelmekről, melyek orvoslása
Végett, dacára annak, hogy az idézett §§-sok körülbelül 1803 óta érvényben vannak, — a világi ható*
ságok megkerestettek. Az egyes vallásfelekezetek

papsága nem tehet egyebet, mint hogy az egyházának biztosított jogok felett őrködjék, a netán
sérelmes eseteket, ha érdemesek arra, a biróságnak feljelentse s az ítéletet arra bizza; maga pedig
a törvényt szigorúan kövesse.
Nálunk is már most mondhatni, a papság
főtörekvése a fenebbiekre irányul. Talán nem teszek felesleges dolgot, ha idézem az ez idei bányakerületi határozatot ez ügyre vonatkozólag
Ez így szól :
^64. pont. Tárgyaltatik a Budapest városi
esperességnek még a kerületi konferencián előre
bejelentett s onnan előlegesen a kerületi papi tanácskozmányhoz utasított azon indítványa, váljon
az 1880. september 1-sejével életbe léptetett büntető törvény XL. t. cikke III. fejezetének 53. paragrafusa: ^a ki életkorának tizennyolcadik évét
még be nem töltött kiskorú egyént az 1868.
LIII. t. c. rendelkezése ellenére más vallásfelekezetbe felvesz : két hónapig terjedhető elzárással
és háromszáz forintig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő," — csupán a coníirmatio vagy a rendes
áttérés által való felvételre vonatkozik-e, vagy
pedig már a keresztelés is oly felvételnek tekin.
tendő, mely szintén e büntetés alá eshető kihágást képez ?
A kerületi papi tanácskozmány nem tarthatja magát illetékesnek, az országos törvény
magyarázasára, értelmezésére; a mennyiben azonban a ,felvesz* kifejezés mégis több felfogásra
nyit utat: a kerületi papi tanácskozmány az ügynek minden oldalról történt megvitatása után azon
megállapodásra jutott, hogy a szent keresztséget
nem tekintheti valamely felekezetbe, hanem csak
az általános keresztyénségbe való felvételnek. A
mennyiben azonban a keresztelést a szülők némelyike netalán mégis annak tekinthetné, hogy
az már magában is valamely felekezetbe való
felvétel s az ekképen felvett gyermeket az 1868.
LIII. t. c. világos rendelkezése ellenére azon vallásban akarná neveltetni is, a melyiknek egyházában a gyermek megkereszteltetett, miből különféle bajok és súrlódások következhetnének: a
tanácskozmány célszerűnek véli, hogy a lelkészek
addig, míg a bíróság más értelemben nem dönt,
utasíttassanak arra, hogy a törvény azon kifejezését: , a fiuk atyjuk, a leányok anyjuk vallását követik/ tekintsék zsinórmértékül a rendes körüb

mények közt megtörténhető keresztelésre nézve
is, s más vallású atyának fiát, vagy anyának
leányát ne kereszteljék. Magától érthető, hogy a
szükség által kényszerített keresztelési esetekre s
azoknak netalán visszautasítására ezen figyelmeztetés nem vonatkozhatik. Ezen esetek azonban az
illetékes felekezet lelkészéhez azonnal átküldendő
anyakönyvi kivonatban közlendők. S midőn az
ágostai hitv. evang. lelkészek a törvénynek így
felfogott betöltésére utasíttatnak, egyszersmind
figyelmeztetnek arra is, hogy annak más vallásfelekezetek részéről hasonló tiszteletben tartását viszont megköveteljék.
A kerület a papi tanácskozmány e megállapodását magáévá teszi, határozattá emeli, s a
lelkészeket annak pontos megtartására utasítja.*
Kiemeljük hogy a katholikus klérus, eredeti álláspontját az idézett büntetőtörvény 53-ik §-sával
szemben, — a mint folyó évi novemb. 27-én a napi
lapokban olvastuk, — feladta. Az ország prímása
ugyanis klérusához egy uj utasítást bocsátott volna
ki a vegyes házasságokból származott gyermekek kereszt elesére vonatkozólag,
melyben kinyilvánítja,
hogy az említett gyermekek keresztelése az, illető
szüle vallására való tekintet nélkül szabadon és
minden aggodalomtól menten végezhető, miután
a keresztelési cselekmény még nem jelent valamelyik felekezetbe való felvételt. De mégis a papok minden egyes esetben azon írásbeli nyilatkozatot adassák magoknak a szülőktől, hogy
gyermekök keresztelését a kath. templomban kívánják végeztetni.
Párhuzamba tevén a bányai határozatot az
ország prímásának fenti utasításával — ha tudni
illik az utóbbi csakugyan kibocsáttatott, — konstatálhatjuk, hogy a keresztelés még nem fölvétel valamelyik vallásfelekezetbe, sőt a gyermek nevelését
sem határozza meg; mert bárhol is kereszteltetett
az, döntő érvényű e tekintetben egyedül az 1868. évi
LIII. t. c. 12. §-sa: > Vegyes házasságokban a fiuk
atyjoknak, a leányok anyjoknak vallását követik. €
Ily gyermekek más vallásba való felvétele pedig
szabályozva van az 1868. évi LIII. 14. §-sa által :
j H a a szülék valamelyike más vallásra tér át,
mint a melyet előbb követett, a 7-ik évet még
be nem töltött gyermekek nemök szerint követik az áttértet. c Az önálló áttérés tehát ugyanezen törvény 2-ik §-sa értelmében a férfinál a

18 dik életév betöltése, a nőnél férjhezmenetele után
történhetik meg. E szerint rendes körülményék
között törvénytelen felvétel más vallásfelekezetbe,
valamely egyén 7., és 18. életévei között, illetőleg
a női személyeknél férjhezmenetelök előtt történhetik ; rendkívüli körülmények között, például árváknál, a 7-ik életév előtt is. A protestáns papság ilyen eljárástól mindig óvakodott; holott a
kath. klérus ily esetekben az országos törvényeket reversálisok utján igen gyakran kijátszotta,
sőt kijátsza még ma is.
Nem tudom, a törvény hasonló kijátszását
célozza-e a primás azon
figyelmeztetése,
hogy
klérusa a szülőktől bizonyítványt kérjen, hogy
vegyes házasságukból származott gyermekeiknek
megkereszteltetését, nemi különbség nélkül a kath.
templomban kívánják majd végeztetni. Ugy hiszem, hogy igen. Hozzánk, protestánsokhoz, a sophistika eme terére lépni, természetesen nem illik. Egyet azonban tehetünk : keresztelhetünk bátran vegyes házasságokból származott gyermekeket nemi különbség nélkül, ha a szülők ezt kívánják, csakhogy a törvény szerint kath. hitet
követendő gyermekek megkeresztelését, anyakönyvelés végett tudassuk az illető róm. kath. pappal,
annyival is inkább, mert hiszen lassanként hozzá
kell szoknia a kath. papságnak is ahoz a gondolathoz, hogy a vallási türelem csak ott lehetséges, a hol épségben tartatik a ^quod uni justum,
alteri aequum" féle elv.
Bierhrunncr

Gusztáv.

T Á R C A .
Az „Unbewusst" bölcsészete.
II,
(Folytatás).

Az „Unbewusst s -nak a gondolkozásban is nagy
szerepet juttat Hartmann. Minden attól íügg itt, hogy
az illető képzet kellő időben eszébe jut-e az embernek.
Adott praemissákból lehetetlen hamisan következtetni.
Az elvonásnál sok egyesnek összekötése a cél; e végre
az egyes képzetekből csak az egyenlőt kell venni. De
hányadik embernek sikerül ez. Az*egyenlőség fogalma
nincs a dolgokban, nincs az észrevételben ; ennek teremtetni kell. Ez az Unbewusst által történik. Ugyanennek tulajdonítandó, hogy valamely képzetet már ismertnek veszünk, holott sajátképen minden képzet uj.
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kalnunk, melyet maga az Ur jézus Krisztus nekünk
örökségül hagyött. Ne akarjunk mi, tanítványok, bölcsebbek lenni Jézusnál, a mi mesterünknél. Ne rakjunk
mi a magunk s híveink lelkiismeretére olyan terheket, melyeket sem mi, sem ők el nem hordozhatnak. Azok az
igék, melyek egykör Jézus ajkairól folytak s kielégiték
a nagy sokaság lelki szükségeit, azt hiszem, ma is teljesen elegendők az üdvösségre. Ötök Igazságok azok,
melyeket józanul nem lehet kétségbe vonni, nem lehet
szégyenleni; míg a Krisztus személyéről szóló mesterséges tanok ma is még a vitatkozás, sőt épen a gúny
targyai. Azokkal a krisztusi eszmékkel ma is, ebben a
hitnélküli korban is sok szivet megnyerhetünk; míg a
megszokott dogmatikus tételek üres hangoztatása kielégítetlenül fogja hagyni a hivők lelkeit is.
Tartoztam tehát önmagamnak, de tartoztam gyülekezetemnek is, azon világos kijelentéssel, hogy az én
prédikálásom tárgya egyedül a Jézus vallása leend;
hogy én nem hirdetek soha mást, mint „az igét, melyet
Krisztus hirdetett, mely a Krisztusé, mely maga a Krisztus; az igét tisztán, mint jéztts és az apostolok hirdették, minden emberi hozzáadás, minden betühit nélkül ;
az igét, mely az örök életnek beszéde, a szív és lélek
vallása, igazság, mely soha el nem múlik.*
Prédikálni íogom pedig a Krisztust , az igét,
„mind alkalmas, mind alkalmatlan időben.* Mert hogy
nincs haszna a mi prédikálásunknak, annak sok részben
mi lelkészek vagyunk okai. Mert hivatalból és nem hivatásból vagyunk lelkészek s ha van is hivatásunk, a
szószéken kivül, kinn az életben, vajmi ritkán keressük
vagy ragadjuk meg az alkalmakat az ige hirdetésére.
Sokszor üres falaknak beszélünk s mégsem mozdulunk
a templomkerülő hívek fölkeresésére. A közöny és hitetlenség ellen menydörgünk ; de azért mi is Összedugjuk kezünket a templomon kivül s nincs egy parányi
hitünk az emberek jóravalóságában, az ige hatalmaban.
Beszédem második részében tehát fogadást tettem „prédikálni az igét s rajta lenni mind alkalmatos, mind alkalmatlan időben, mind a szószéken, mind a szószéken
kivül, a gyakorlati élet terén is.* Kijelentém, miszerint
„erősen el vagyok határozva, fölkeresni, meglátogatni híveimet saját tűzhelyöknél s prédikálni az igét, a sziv
és lélek legegyszerűbb, legtisztább, legkönnyebben érthető vallásat, azok egyszerű hajlékaiban is, hogy így,
miként ama jó pásztor, megismerjem az én juhaimat
és megismertessem én is azoktól; erősen el vagyok
határozva, lelkiismeretesen felhasználni minden alkalmat e gyülekezet vallásos és erkölcsi életének ápolása,
emelése érdekében.*
Jól tudom, hogy ez nem könnyű feladat. Nem könnyű
főleg itt faluhelyen, hol a nép, mint mondani szokták, annyira
indolens, tanulatlan, rossz és háládatlan. De én azt hiszem,
sok függ a modortól is. A szelíd, békés lelkület, a jóságos
bánásmód, csudákat teremthet. Legalább ez az én hitem.Tudom, mások máskép vélekednek; tudom, hogy mások
a népet egyszerűen nyers tömegnek nézik s ép oly nyer-

sen is bánnak vele; tudom, hogy ez a szigorú modor
imponálni is szokott az embereknek s legalább látszólag fenn is tartja a papi tekintélyt; csakhogy kérdés,
miként egyeztethető össze ez a felfogás és modor a
jól megértett keresztyéni és lelkészi hivatással ? . . . .
Azt mondja az apostol, igaz, hogy „feddődjél, dorgálódjál, intsed a hallgatókat*; de hozzáteszi azt is:
„minden szelídséggel és tanítással.* Hagyjuk azért másoknak a tekintély és hatalom parancsszavát : mi, lelkészek, ne szóljunk más nyelven híveinkhez, csak a
szeretet nyelvén. És akkor, azt hiszem, jobban boldogulunk. Én legalabb beszédem harmadik részében kijelentém s azóta követni is igyekszem azon elvet, hogy
t. i. „a szelidséggel és komolysággal párosított szeretet lesz kezemben az a fegyver, melylyel őrt állok az
Isten igéje, az Isten ügye mellett, vagyis igyekezni fogok meggyőző okokkal, a vallásos és erkölcsi érzésre
való hatással munkálni az ellen, a mi rossz, a mi bűn,
a mi ellenkezik Isten igéjével, Isten parancsolatával.*
Ezek voltak a főbb gondolatok beköszöntő beszédemben. Megengedem, talán túlmerész eszmékkel s tervekkel, vérmes reményekkel kezdtem a munkához s a
való élet sok keserű csalódást készít majd számomra;
de ez nem rettent vissza a jövőtől; mert tökéletesen
egyetértek hazánk széplelkü s mély gondolkodású irójáv&l, hogy „ha minden fáradozás, melyet embertársaink javára forditánk, haszontalan volna s legnemesebb
törekvéseinknek nem lenne semmi eredményék; ha magasabb vágyaink nem teljesülhetnek s a szép és jó soha
nem győzhet a világon : még akkor is e nyomorult
létnek legszebb része azoknak jutott, kik csalódásaikat
sirukig megtartak s ha nem győztek is, legalább végső
lehelletig nemes célokért küzdöttek.*
Lévay

Lajos.

K Ö N Y V I S M E R T E T É S .
Igazság, szabadság, cselekedet! Egyházi beszédek Schulz
Erhardtól. Bécs. 1879.
Őszintén bevalljuk, hogy nem igen rokonszenvezünk a philosophiai lébe túlságosan föleresztett német
egyházi beszédekkel, s ily előérzettel, mondjuk ki kereken, ily elfogultsággal vettük kezünkbe Schulz egyházi
beszédgyüjteményét is. De meg kell vallanunk, hogy
az a hangzatos cím egy kissé erősebben lebilincselte
figyelmünket s ráerőszakoltuk magunkat arra, hogy tizen,
hét beszéd közül kettőt legalább az utolsó betűig figyelmesen átolvassunk. S ime úgy jártunk, mint a mely
utas csak rövid kéjutazásra szánja el magát, de a táj
szépsége annyira magahoz vonja, hogy el nem megy
onnan, míg annak minden érdekesebb látnivalóját körül
nem nézi. Schulz a liberális theologiai irány bevallott
híve; de annyi benső keresztyénség kenete vagyis ihletettsége ömlik el művén, hogy azt a legmerevebb ort-

hodox is lelki épület gyanánt forgathatja s tanulmá- sével szemben, mely felett nem annyira boszankodni,
mint inkább kacagni lehet, a mennyiben tudniillik a
nyozhatja. irálya, iránya mindjárt tanúskodik amellett,
hogy ő beszédeit nagyon is válogatott gyülekezet előtt maskovai egyházba, annak megőrült s jelenleg gyógytarthatta. Nem fellengző, de mély. Philosophiája igazi kezelés alatt álló papja helyébe a nógrádi esperesség által
életbölcseség, mely a gyermekded ártatlan vallásosság- behelyezett administrátort, a papválasztási novella XII. c.
gal olyan szépen megfér, mint egy gyöngéd anya a pontja ellenére, mely ily esetben határozottan a helyetmaga kisdedével. Az eszmék, melyeket felölel, az igék, tes pap alkalmaztatását rendeli el, rendes papnak nyimelyeket kidolgozás targyaiul választ, annyira frappán- latkoztatta ki, s a szerencsétlen lelkészt hirói ítélet nélkül,
sak s mind oly korszerűek, hogy választását csak he- minden kánoni vétség hiányában, állásától elmozdította,
lyeselni lehet. Kevés német egyházi beszédet olvastam, még pedig csupán közigazgatási úton. Azt kéri tehát Holmelyben a száraz bölcsészet oly vonzó külsőben jelenék les, hogy ez ügyhöz szóljanak hozzá, különösen jogi szemmeg. Beszédei elejétől végig megkapok, holott uj esz- pontból, evang. egyházunk hivei. De azóta csak nem
mét, szokatlan gondolatmenetet nem találunk bennök. mozog senki, s habár két hónapja annak, hogy e felÉrdemök a közvetlenségben s az életből merített hű hívás elhangzott, denique nincs semmi hang, mely
rajzban áll, s kevés köszörüléssel falusi gyülekezetben is ezen „noli me tangere 4 kérdéshez hozzászólott volna.
nagy hatással adhatók elő. Állításaim igazolására óhaj- No mert hát minek is? — ezt mondják magoktanék több példát idézni, de terünk szűk volta korlátoz ; ban az opportunisták ; talán még magára vonhatná az
mindamellett nem mulaszthatom el, hogy a „valódi jó- ember az ügyhöz való részrehajlatlan hozzászólás által a
tékonyság* című beszédének vázlatát ne érintsem. Elő„nagyok haragját/ holott meg sem ^érdemli a massorolja annak forrásait, aztán kiterjeszkedik a jótékony- kovai ügy, hogy az ember a kerület intéző- és vezérság gyakorlásának módozatara, végül reámutat az ebből I egyéniségeivel ezért coliisióba jusson s azok indígnátióeredő aldásra. A jótékonyságra mindenekelőtt isten : ját magára vonja ; hiszen az eset által úgyis csak a
iránti hálánk ösztönöz; ez ama tiszta forrás, melyből papok existentiája lett aláásva 1
minden jó származik; majd a jótékonyság módjainak
No jó, csak aludjatok tovább, ti szundikáló pásztorok,
elősorolásánál reámutat s fenyegetőleg mutat a hiúság kik a „nagyok 4 uszályába szerettek kápaszkodni s azok
tetszelgő alakoskodására, mely midőn jót tesz, csak ka- kegye árnyékában hüselődni és hivalkodva nézni, mint
cérkodik, s a szegények orcájára a szégyen pirját bo- tépi szét — nem a farkas a nyájat, hanem ez esetben
rítja ; reámutat a kényszerített jótékonyságra, mely in- maga a főpásztor egy nyájnak a pásztorát. Én más terkább kötelezettség a társadalom iránt, nem pedig belső mészettel birok; nekem — a m i c u s Plató, amicus Aristoszivszükség. A szivszükségből eredő jótékonyság az,
teles, sed maxi ma amica veritas. Én hozzászólok a kérmely igazi áldást oszt s hoz. — Ez az egész beszéd oly déshez, akár fog tetszeni valakinek akár nem, s kimonbensőséggel van tartva, hogy olvasás közben is könye- dom az igazat, ha mindjárt betörik is a fejem. A dolog
ket csal ki. Épen ily szép, ily megragadó az „Élet a érdeméhez, mint a melyhez már oly sokszor szólottam más
Krisztusban,4 „Jézus siralma Jeruzsálem pusztulása fölött, úton, jelenleg nem fogok szólni; hanem Hollessel szemkomoly intés a jelenkor számára/ — továbbá „Menjetek ben csupán azon kérdést szándékozom megvitatni, vála tévelygők után4 stb.
jon ez ügy már csakugyan végleg be van-e fejezve és
De miért soroljuk elé egyenként a 17 beszéd nem felebbezhető-e ? Hát honnét következteti azt
címét. Elég záradékul annyit mondanunk, hogy e be- Holles, hogy felebbezésnek már nincs helye ? Tán abból,
szédek közül több önállóan jelenvén meg, harmadik, mert a bányai kerületi gyűlésen tetszett az elnökségnek
No majd mindjárt meglátjuk. Megkínegyedik kiadást ért. Ez a legjobb ajánló levél. Ajánl- így nyilatkozni?
sérlem
úgy
a
bányai
kerületi elnökséget, mint Holles
juk a becses művet olvasóink figyelmébe, s teljesen
barátomat
ez
ügyben
felvilágosítani. Ehhez azonban
meg vagyunk a felől győződve, hogy azok lelki haszonokvetlen
szükséges,
hogy
a bányai kerület által 1879-ben
nal tanulmányozandják.
K. T. K.
szentesített s 1880 ban már lábbal tiport papválasztási
novella 12-ik pontját szóról szóra idézzem:
„12., Helyettes pap, ki a rendes pap minden
kötelességeit
teljesiti s minden jogaival él, alkalmaztaB E L F Ö L D .
tik: a,, ha a pap nélkül való egyházat akár a távolság,
akár az utak járhatlansága, akár bárminő más ok miatt
A maskovai ügyhöz.
nem lehet a szomszéd papok kiküldése által kellően
ellátni; b., ha a pap hivatalától felfüggesztetik; c., ha a
E lapok 44-dik számában Holles Danó, dobrocsi
ev. lelkész „A bányai kerületi gyűlés egy végzése 4 cím pap testi vagy lelki elerőtlenedése miatt papi teendőit nem
alatt hozzászólt ama nagyhorderejű, de sokak által nem végezheti; d., ha az egyház a szabályszerű idő alatt
eléggé méltatott maskovai ügyhöz, melyben a bányai ág. papot választani vonakodik. A helyettes papot az első
evang. egyházkerület, és pedig névszerinti szavazás két esetben rövid és meghatározott időre az esperes
útján, oly végzést hozott a nógrádi esperesség végzé- nevezi ki; a harmadik esetben szintén az esperes ; de

miután az alkalmazás bizonytalan és esetleg hosszabb
időre történik, teszi azt az illető egyház meghallgatásával stb. ; a negyedik esetben végre az esperes ajánlottjai
közül a superintendens nevezi ki a helyettest, illetőleg gyakorolja az egyház helyett a választási jogot. Ez
utolsó esetben, ha az egyház netán jogaiban sértve
érezné magát, ügyét a kerületre felebbezheti, mely azonban ez ügyben (sic !) a legfőbb és utolsó fórum s határozata végleges, mely többé nem felebbezhető.*

Én eleitől fogva a fenebbi álláspontot foglaltam
el, s már akkor, midőn a maskovai egyház és annak
administrátora — magas allasu egyházi egyénektől sarkaltatva — felfolyamodtak ügyökkel a kerületeié, sez ügy
a kerületi gyűlésen tárgyalás alá került, már akkor határozottan hangsúlyoztam azon nézetet, hogy a kerületnek
ez ügybe semmi beleszólása nincs, mert ez tisztán esperességi belügy, mely nem felebbezhető. De ama magas állású egyházi elöljárónak, leinek tulajdonkénem téves rendelkezése mérgesítette el a maskovai ügyet, min
íme, így szól a törvény. Szándékosan nyomattam
den áron szüksége volt arra, hogy ez ügy még a törle íeltünőbb módon a lényeges szavakat, hogy a tévedés
vény megkerülésével is a kerület elé vitessék, hogy ott
annál szembetűnőbb legyen.
ő, kit téves intézkedései miatt az ellene irányzott megEzen pont alapján mondta ki a bányai kerületi támadásokkal szemben egyetlen egy egyházi személy
gyűlés elnöksége, hogy a maskovai eset, hol egy lel- sem vett, de nem is vehetett védelme alá, a világiak
kileg elerőtlenedett papnak helyettes pap által pótolta- által szerezzen magának elégtételt az őt cserbenhatása forog fen, s így az idézett törvény c. alpontja gyott egyháziak felett. S a világiak — sajnos — vállalalá tartozik, nem felebbezhető; holott a törvénynek a koztak ily, reájok dicstelen munkára, s kimutatták, hogy
legutolsó pontja, melyben „a nem felebbezhetőségről* az egyháziasság él még bennök s nyilatkozik, ha nem
van szó, nem a c., hanem a d. alpontra vonatkozik, is másban, legalább annyiban, hogy az egyháznagynak
mit, úgy hiszem, bárki is így íog értelmezni, ha elol- vak eszközei tudnak lenni, —ha kell — oly intézkedések kevassa annak kezdő szavait: »ez utolsó esetben.* No, tehát resztülvitelében, melyek az egyház általános javával
lehet-e a maskovai ügyet felebbezni, vagy sem ? — ítélje homlokegyenest ellenkeznek. Ha már azonban ily presmeg az elfogulatlan olvasó. Én pedig csak azt konstatálom, sió következtében az ügy mégis odahurcoltatott a kemég pedig sajnálattal, mennyire megboszúlja magát az rületi gyűlés elé, s a kerület elkövette azt a hibát,
emberen az, ha valaki akár érdekből, akár egy igazta- hogy ott, hol joga sem volt hozzá, egy esperességgel
lan ügy védelmében csűri-csavarja a törvényt a maga ujat húzni méltóságán alulinak nemcsak nem tartotta,
belátása és akarata szeiint s annak egyes pontjait kide ezen esperességnek a kerület által szentesített törszakítva, azokat önállóan is, minden összeköttetés nélkül vénye alapján meghozott végzését meg is semmisítette :
az egésszel, alkalmazni akarja. Ezt csak konstatálom, hogy ott egy esperességnek, mely ily úton lett megtás hozzáteszem, hogy igazat mond a magyar példaszó, madva, védekeznie ne lehetne, s a nógrádi esperesség
hogy ha okos ember botlik, nagyot botlik.
ezen sérelem ellen az egyetemes gyűlésnél orvoslást ne
kereshessen,
illetőleg a maskovai ügynek a közigazgaÉn nem vagyok jogtudós, csak egy egyszerű fatási
útról,
melyre
hibásan tereltetett, a consistorialis
lusi pap ; de én az idézett törvényből nem azt olvasnám
útra,
melyre
egyedül
tartozik, visszahelyeztetését ne kéki, ami belőle kiolvastatott, hogy a maskovai ügy nem
relmezhesse,
—
már
bocsánatot
kérek, de ezt bármily
felebbezhető; hanem inkább azt, hogy az a., b., c.,
világi
tekintélylyel
szemben
is
kereken
tagadom, magápontok alatti esetekben, mint olyanokban, melyek az estól
értetődvén,
hogy
addig,
míg
az
egyetemes
gyűlés
peresség kebelében történnek, és így a körülöttük való
intézkedés az esperes, illetőleg az esperesség elidege- ez ügyben véglegesen nem nyilatkozik, s ki nem mondja,
lehet-e egy szerencsétlen, munkaképtelen papot közníthetlen jogaihoz tartozik, mert tisztán administrationális esperességi belügyek, — felebbezésnek egyáltalában igazgatási úton hivatalos állásától elmozdítani, vagy pehelye nincs a kerülethez sem, s ezeket az esperes a tör- dig ez csak birói, consistoriális úton eshetik meg, mint
eddigelé mindig történt: addig a bányai kerületnek a
vényen alapuló jogánál fogva saját felelősségére elvégzi,
s legfeljebb utólagosan tesz jelentést a tényekről az esp. maskovai ügyben meghozott, semmivel sem indokolható
gyűlésnek, mely azokat tudomásul veszi; a negyedik és csak a „vis fortioris*-ra támaszkodó végzése jogérvényre
esetben, vagyis a d. pont alattiban ellenben, ha az az nem fog emelkedhetni.
egyház sérelmével történt, van felebbezésnek helye a
íme, ez nézetem a maskovai ügynek felebbezhető,
kerületre, s ez esetben aztán a kerület csakugyan végső vagy nem felebbezhető volta felett, megjegyezvén itt
fórum is. De a kerületi elnökség más nézeten volt. O még, hogy nagyon különös az, hogy ama jelebbezhetetez utóbbi pontot az idézett törvényben felsorolt mind a
lenség még a kerületi jegyzőkönyvbe is belekerült,
négy eshetőségre akarta alkalmazni, mert így volt rá s hogy akár a jegyző, akár a hitelesítő urak közt nem
szüksége, s azért, midőn a felebbezhetés lehetetlenségét akadt egy is, ki — ha mindjárt nem is egész híven tükrözkimondta a maskovai ügyben, s ezt hivatkozással a tör- tette volna vissza a jkönyv a tárgyalast és végzést, —
vényre tette, az történt, hogy a törvény sokszor idé- ennek feláldozásával is nem hozta indítványba, hogy e
zett pontját az ,ez utolsó esetben* szavak nélkül idézte passzus, legalább hivatkozással a papvalasztási novellara,
és olvasta fel.
a jkönyvben elő ne forduljon.

Tessék most már hozzászólani az ügyhöz másoknak is, s ha szükséges lesz, én szolgálok még más felvilágosítással is.
Geduly Elek Ferenc,

való bejegyzés ; polgári jellege tehát az anyakönyvi bevezetés, és bizonyítéka az anyakönyv kivonata ;
miután végre ezen b. t. k. 397. § a által az állam
különös oltalma alá vett anyakönyvek hitelességének
lónyabányai evang. lelkész.
biztosítása, valamint az azokbani jogtalan, és az 1868.
LIII. tc. ellenére, az egyházi szabványok köpenye alatt
! történhető becsempészések meggátlása, vagy ezáltal a
A büntető törvénykönyv 53. §-a és a bíróság.
törvényes felvétel megakadályozása, és így az egyes
Az első ítélet, amely az említett §. alapján hoza- vallásfelekezetek jogkörének megóvása a k. b. t. k. 53.
tott, előttünk fekszik. Poda soproni plébánosra és káp§-ának irányelve :
lánjára vonatkozik ezen Ítélet, tehát ugyanazon plébávádlottakat, mint ezen törvény ellen cselekvőket,
nosra, akinek ügyével jelen számunknak egy más rova
1 vétkeseknek kimondani és a kiszabott büntetésre annál
tában is foglalkozunk.
L inkább Ítélni kellett, mert az 1868. LIII. tc. 12. §-a a
Az ítélet — a „Büntetőjog Tára(< szerint — egész
szülők akaratának befolyását a vallásfelekezeti tagság
terjedelmében, az indokolással együtt így hangzik : Gánsmegállapítására nézve végleg kizárja.
thaler Nándor 35 éves, sopronvárosi róm. kath. segédA büntetés kiszabásánál enyhítő
körülménynek
lelkész, mint közvetlen tettes, ugy Poda Endre 40 éves,
volt veendő vádlottak eddigi feddhetlen előéletük, ugy
sopronvárosi róm. kath. apátplébános, mint felbujtó és
azon erkölcsi nyomás, mely alatt a vallás tanai értelbűnrészes a k. b. t. k. 53. §-a ellen elkövetett kihágásmében cselekedni magukat kötelezetteknek vélték, mely
ban vétkeseknek kimondatnak, és emiatt egyenkint a b.
utóbbi körülmény szolgai egyúttal indokául a fogságnak
t. k. 27. §-ában felsorolt alapok gyarapítására fordítandó
is, a b. t. k. 92., illetve a k. b. t. k. 21. § ának figyeötven forint pénzbirságra, be nem hajthatás esetében
lembe vétele mellett, birságra való átváltoztatásánál.
öt-öt nopi elzárásra, és amennyiben magukat nem saját
A mennyiben végre a vizsgálati adatok szerint a
költségükön élelmeznék, a rabtartási költségek megtégyermek
még folyton a róm. kath. vallásfelekezet anyarítésére ítéltetnek.
könyvébe áll bevezetve, bár tényleg az 1868. LIII. tc.
Végre a Graszner Rezsőre vonatkozó anyakönyvi
12. §-a szerint az evang. hitközség tagja : egyidejűleg az
bevezetés elrendeltetik és annak eszközlése végett Sopanyakönyvi kiigazítás és átvezetés is elrendelendő volt.
ron sz. kir. város hatósága megkerestetni rendeltetik.
Mely ítélet nyomban kihirdettetvén, ellene vádlotIndokok : A vád az iránt emeltetett, hogy újszütak
egész
terjedelmében, a kir. ügyész pedig a fogság
lött Graszner Rezső az 1868. évi LIII. te. 2. és 12.
helyett
egyedül
pénzbirságnak kiszabása miatt feleb§§-ai, ugy az 1879. évi XL. tc. 53. §-a ellenére Gánsthaler Nándor sopronvárosi róm. kath. káplán által bezett.
Poda Endre sopronvárosi apátplébános utasítása szerint
és felelőssége mellett a róm. kath vallásfelekezet kötelékébe felvétetett, bár a gyermek atyja után, az evang.
vallásfelekezet kötelékébe tartozik.
Es miután a vizsgálat folyamán begyőzetett, hogy
P r o aris et focis.
az 1880. október 23-án született Graszner Rezsőnek
—
Ajánlva
Révész Imre úrnak. —
atyja a soproni evang. hitközség tagja, hogy utóbbi
róm. kath. nejével az 1868. évi LIII. tc. életbelépte
Nincs annál nagyobb baj e világon, mint mikor
után lépett vegyes házasságra, hogy az ezen házasságelfogult emberrel kell szembe állni, s előtte konok állíból született fiúgyermek 1880. november 9-én nemcsak
tásainak valótlanságát bizonyítgatni. Az embernek terminden sürgős ok nélkül, és már ez által is az 1868.
mészetében van, hogy a mit egyszer sajátjává tesz, attól
évi LIII.
nehezen szabadul, s igen nehéz „etiam cum claris artc. rendelkezése ellenére, a róm. kath. vallás
gumefítis* ezt a terhet letétetni vele
szabályai szerint megkereszteltetett, hanem nevezetesen
Ilyen forrna tehertől akarnám én megszabadítani
a róm. kath. vallásfelekezet anyakönyvébe be is vezet- Bogisich Mihály budapesti róm. kath. káplán urat. ki is
tetett, valamint hogy ezen bevezetést Gánsthaler Nánnem rég megjelent nagyfontosságú énektudományi
dor, Poda Endre utasítása szerint és beleegyezése melkönyvében olyan valótlanságot állít rólunk, szegény relett teljesítette;
'
formátusokról, melyek, ha igazak volnának, csakugyan
miután továbbá az 1868. LIII. tc. határozottan
megérdemelnénk a kárhoztató Ítéletet.
. kiköti, hogy vegyes házasság esetén a 18 éven aluli
Nevezett, kitűnő művének megjelenésekor, szerteszét
figyermek feltétlenül atyja vallását követi és más valszórták az országban a lapok azon állítását, hogy a
lásra csak a 18 év betöltése" után térhet át, tehát csak ' régi magyar nemzeti dallamokat
a pápistaság
tartotta
ezen körülmény beállta után is vehető fel;
fenn ; a reformatió hűtlenül elhagyta azokat, mert a franmiután ezen felvétel külső jelképe, ugy annak az
cia dallamokat vette át stb. Megvallom én az ilyen könyállam által meghatározott módozata': az anyakönyvbe
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nyen oda vetett, teljesen valótlan állítást akkor szóra
sem érdemesítettem s talán sohse szóltam volna róla,
ha a napokban egyik kitűnőségünk nem figyelmeztet
rá. Ez ok indított arra, hogy Bogisich úr állításait valóságos történeti s a mai nap is életben levő tényekkel
állítsam szembe, s állítsam viszont, hogy a reformátió
a régi magyar nemzeti dallamokat nem hagyta el hűtlenül, sőt annyira kegyelettel ápolja még ma is, hogy
megújítandó énekes könyvébe többeket fel fog venni,
melyek a mostaniból a szöveg gyarlósága miatt kimaradtak.
Hogy a reformátió áldott hajnalának hazánkban
történt feltűnése után a reformátusok templomi énekdallamai mind magyarok lettek volna, — ezt egy református ember se állítja ; mert hiszen jól tudjuk, hogy a
legelső reí. énekes könyvek is (Gálszécsi Istváné, 1536.,
Krakkó, és Székely Istváné, 1548., Krakkó) legnagyobb
részben latin fordítások voltak, s hogy a dallamok is
latinok lehettek, mutatják a nagydobszai, kalmáncsai,
csurgói irott s a Gelei - Rakócy-féle nyomatott Graduálékban talalható nagy számú latin dallamok. Hogy később francia, német, husszita, lengyel és hollandus dallamok is vétettek át, az is bizonyos; de hogy a reformátió a magyar dallamokat teljesen mellőzte volna, mindenesetre merész állítás, midőn bizonyos, hogy épen a
reformátió teremtett és szerzett kitűnő gyönyörüségü,
paratlan becsű magyar dallamokat, melyek örök szép
népdalainkkal a legszorosabb rokonságban állanak, s
melyekről ismertetést közlöttem volt e lapok 1879. 22.
számában
Bátor vagyok Bogisich úr becses figyelmét ezekre
felhívni. Tessék a reformátusoknak régi énekes könyvében a 82. sz. a. álló Bethlen Gábor-fele éneket, „Gyakorta való buzgó könyörgést" megvizsgálni s szerény
véleményemet, — mit nevezett helyen reá tettem, azonosítván két kiválón szép népdalunkkal, — megolvasni. Ott
van a 184. szamu, kincset érő, a 287. sz., 288. sz.,
299. sz., különösen pedig a 325. sz. Méltóztassék becses vizsgálódását ezekre fordítani ; vagy a mostani
(1808-ban kiadott) énekes könyvünkben átnézni a 70.
sz., Uavid Ferenc énekét (Adjunk hálát mindnyájan), a
63 sz., Péceli Király Imre énekét (Krisztus urunknak
áldott születésén); mindezek eredeti magyar termékek
s a ki a zenét, különösen a magyar zenét történeti fejlődésében ismeri, kénytelen megvallani, hogy a dallam
is tősgyökeres magyar.
A reformátió tehát nem hagyta el hűtlenül a régi
magyar dallamokat, sőt igen is nagy kegyelettel ápolta
mindenkoron.
Hogy az ágostai hitvallású ev. atyafiak általában
minden magyar dallamot elhagytak e század eleje óta,
s helyette tökéletes németeket vettek át, ez az ő
dolguk ; ez nem terhelheti s nem is terheli egészben a
reformátiót. 'Nem is csuda, mert hisz az ő felekezetük
Magyarországon még ma is legnagyobb részben nem
magyar ajkuakból áll. De hogy e század elejéig a magyar-

ajku egyházakban a reformátusokkal ugyanegy énekes
könyvet használtak, s a tősgyökeres magyar énekeket
énekelték, az bizonyos.
De meg kérdem : a reformátió után szinte egy
teljes századon keresztül a tiszta magyarság keblében hol
létezett a pápistaság} Felelet: sehol.
Jól tudom én, hogy Bogisich úr itt a sokat bántott Goudimél-féle francia zsoltár dallamokért méri reánk a vágást. Teljesen méltatlan és elhibázott vágás.
A francia dallamok csak egy részét tettek és teszik
a református énekdallamoknak
s nem is a reformatio
bevételének idején, hanem szinte egy századdal később
1620—30 körül kezdettek tényleg énekeltetni hazánkban, sőt átvételük eleinte nagy nehézséggel járt, a mint
ezt legjobban meg lehet tudni kitűnő Írónknak, Ipo'yi
Arnoldnak „Veresmarti Mihály élete 4 című művéből ;
sőt én állítom, — a régi Gradualéból kiirt jegyzeteim
után, — hogy igen sok nevezetes egyházainkban a
mult század közepéig nem is énekeltettek. Dobai István
felsőbányai ref. kántor péld. ezt irta az ottani GeleiRákócy-féle Graduál 247-ik lapjára: „A Szent Dávid
Soltári a rendes kóta szerint való nótáin kezdettek énekeltetni a F.-Bányai R. Templomban in Ao. 1753/
A nagydobszai, kálmáncsai, csurgói Graduálokban
még szó sincs a francia zsoltárdallamokról; még a
Gelei-Rakócy-félében is csak prózában „Caroli Gáspár
fordítása szerint4 vannak a Dávid zsoltárai.
Ha már mindezek tények : tény továbbá ama
fentebbi állításom is, hogy a reformatio után szinte
egy teljes századon keresztül, a tiszta magyarság kebelében nem létezett pápistaság; ha nem létezett, hát miként tarthatta volna fenn a régi nemzeti dallamokat ? De meg tény az is, hogy a francia dallamok a
fentebb jelzett időszak körül kezdettek először használtatni hazánkban. Az a kérdés, hogy hát azelőtt a reformátusok mit énekeltek ? Énekelték azon énekeket, miket a mindjárt megnevezendő régi énekesekben találhatni.
A két elsőt már emiitettem; ezeken kivül méltóztassék átvizsgálni a következőket: először a Hofgrefféle 16. századbeli kolozsvári énekes könyvet. Ettől a
német névtől ne tessék megijedni, mert a könyvnek a
nevet a nagy Toldi Ferenc adta (Magyar nyelv és irod.
kézikönyve. I. köt. I. 1. 1855.). Adta pedig a nyomdai
kiállítás után ítélve. Minthogy pedig a kolozsvári nyomdát 1550—1552-ig Heltai Gáspár és Hofgref György
közösen, 1553-ban maga Heltai, 1554—1558. maga Hofgref s 1559-től mind haláláig 1574-ig Heltai kezelte : határozottan Hofgrefet kiadóul vallani nem lehet (azt csak
ugy lehetne megtudni, ha az évszám ki volna téve), sőt
valószinü a gyanitás, hogy ezen bibliai énekeket maga
Heltai gyűjtötte össze és adta ki. Azonban a Toldi által
irodalmunkban meghonosított nevet addig, míg netán
egy előkerülendő teljes példányból a valóság kiderül, jó
lesz megtartani Tessék továbbá átvizsgálni Bornemisza
Péter énekes könyvét (Detrekő váraban, 1582.), Huszár
Gálét (Debrecen, a 16. század , évsz. nélkül), Bejthe Ist-

vánét (kótákkal, hihetőleg Német-Ujvárott, 16. száz.),
Énekes Keonivét, Debrecen, 1579.), Csáktornyai Jánosét
(1590., Debrecen), Gönci (Fabricius) Györgyét (Debrecen
1592., 1602., 1616., 1620.).
Ezekben nincs egyetlen francia nóta sem, mert
ezek mind a Goudimél-féle dallamok elterjedése vagy
nálunk lett használata előtt adattak ki; hanem igenis
van magyar vers, magyar, latin, olasz, német és husszita
dallam.
Az említett korból pápista gyűjteményt nem ismerünk; mert a Cantus Catholici (hely nélkül) 1651., később Kassán 1674, később ismét N.-Szombatban 1703,
egy másik N.-Szombatban 1672., u. o. 1680., — tehát
mind a francia dallamok beplántálása után jelentek meg ;
a Kájoni János-féle „Cantionale Catholicum*, Csík, 1676,
a Balázs Agoston-féle hason című gyűjtemény, Csík,
1681. és u. o. 1685, tehát valamennyien későbben jelentek meg ; úgy annyira, hogy el lehet mondani, miszerint
nem létezvén a tiszta magyarság kebelében amaz időben pápistaság, pápista énekes gyűjtemény se található
azon korból, hanem igenis található — még pedig nagy
számmal, mint kimutattam — a reformátusoknál, kik
tiszta magyarok voltak akkor is, és — néhány ezer,
később betelepített lélek hijján — azok ma is.
Voltak tehát a reformátusok énekes könyveiben
minden időben eredeti régi magyar dallamok, s vannak
ma is. A „Krisztus urunknak áldott születésén* kezdetű
karácsoni ének és dallam például Jókainak ép oly kedves
karácsoni éneke, mint nekem, s a debreceni református
püspöknek ép ugy, mint legszegényebb hallgatójának.
Es bizony mondom Bogisich urnák, nem is fogjuk elhagyni e vérünkké vált kedves sajátjainkat, sőt azon
leszünk, hogy azok is, melyek a gyarló szöveg miatt
mostani énekesünkből kimaradtak, megújítandó énekesünkbe visszavétessenek egy Arany vagy Gyulai, egy
Szász vagy Baksay szövegén.
íme, a tényt tehát eltagadni nem lehet; az önző,
ferde állítást pedig történeti tényekkel megdönteni igen
is lehet és kell is. Ne vindikáljunk tehát magunknak olyat, a mi nem volt. és most sem a mienk;
hanem hajoljunk meg a történeti tények előtt, s a gyarló
felekezetiességen túlemelkedve, ápoljuk közösen azt,
ami közösen a mienk. Nézze at, tanulmányozza Bogisich úr — hisz kitűnő zenelehetséggel áldotta meg
a gondviselés — a régi magyar református dallamokat :
bizony mondom, nem kárhozik el érette, és bizony
mondom, maga fog legelébb elmosolyodni azon légből
kapott állításán, hogy a reformatió hűtlenül elhagyta
azokat.
Kálmán

Farhas.

I R O D A L O M .
A felsőszabolcsi ref. egyházmegye 1880. ^ept
I—2. napjain Nyir-Bátorban tartott közigazgatási és törvényszéki gyűlésének jegyzőkönyve. Kiadta Görömbey
Péter egyházmegyei főjegyző. 40 lap, és pedig nem
többé folio, hanem 8-rét alakban. Örvendünk rajta, hogy
ez az egyházmegye amint látható, tekintetbe vette,
amit lapunk annyi idő óta sürget, hogy t. i. célszerű
volna a gyűlési jegyzőkönyveket kivétel nélkül mindenütt
az ivrétű-alaknál sokkal könnyebben kezelhető 8-rét
alakban kibocsátani. Azon gyűlést, melyről jelen füzet
szól, épen Görömbey úr terjedelmesen leirta lapunk
39-ik számában, és ennélfogva fölöslegesnek tartjuk e
füzet béltartalmát ismertetni. Még csak annyit kívánunk
megjegyezni, hogy az egész jegyzőkönyv igen rendes,
s hasznalatát nemcsak a 8-rét alak, hanem a pontosan
készített betűrendes tárgymutató és tárgylajstrom is
igen megkönnyíti.
A pápai ág. h. ev. egyház évkönyve az 1879-dik
évről. IV. évf. Szerkeszti Gyurátz Ferenc evang. lelkész.
A pápai gyülekezethez, — melynek felügyelője Lazányi
Béla, segédlelkésze Pulay Gábor, 12 leányegyház tartozik. Összes népessége 1580 lélek. Született 84, meghalt 64 egyén; a szülötteknél, moralstatisztikai adatgyűjtés szempontjából nem ártana föltüntetni a törvénytelen szülöttek számát is. A vad házasságban élők kimutatása, számaránya szintén igen jellemző vonása lenne
a gyülekezet erkölcsi viszonyainak. Az egyház iskolaiban
Tompa Zsigmond és Boross Károly tanítók s két ideigl.
tanitó vezetése alatt 259 gyermek tanul, kik közül, —
igen helyes, hogy fel van tüntetve — 41 más felekezetbeli. Van a gyülekezetnek iskola- és népkönyvtára,
melyet a lelkész felhívására még 1873 ban alapított
a közbuzgalom. AtaláLan, hogy mennyire rendezett
egyház a pápai, tanúsítják a jelen fűzetben tüzetesen
ismertetett gyámintézete, emlékkönyve, költségvetése,
ev. nőegyleti pénztára, egyházsegélyző egyleti pénztára,
iskolai takarékpénztára és a fiók-gyülekezetek magtárai,
melyekben több mint 300 mérő gabona van elhelyezve.
A gyülekezet Zsedényi emlékére gyászünnepélyt tartott.
Az ez alkalommal Gyurátz lelkész úr által tartott sikerült emlékbeszéd jelen füzet végére függelék gyanánt
van lenyomatva. Az évkönyv tiszta jövedelme az ev.
nőegylet pénztárát gyarapítja.
Mai számunkhoz mellékelve veszik olvasóink a Franklin-társulat
könyvkiadcáuyainak
jegyzékét,
valamint a társulat kiadásában megjelenő hírlapok előfizetési felhívását. Ott látjuk a hírlapok élén a régi jó
Vasárnapi Újságot, mely nagy képes hetilap 28 év óta
kipróbált házi barátja a mívelt magyar közönségnek.
E lap évről évre szebb kiállításban, szebb képekkel
jelenik meg, s béltartalma is folyvást emelkedik mind
változatosságban mind időszerűségben.
A magyar
irodalom legkiválóbb erői csoportosulnak e lap körébe,
úgy hogy ép ezen kitűnőségeinél fogva teljesen fölös-

legessé teszi, hogy közönségünk hasonló irányú külföldi
lapokat járasson. Társlapja, a Politikai
Újdonságok
a politikai heti események hű összeállítását adja s jövőre tetemesen bővített gazdasági rovattal jelenik meg.
A Képes Néplap a legolcsóbb hetilap, a kevésbé vagyonosok vasárnapi újsága, tanulságos és mulattató
tartalommal, s a politikát tárgyaló rendes rovattal. Ezek
kiegészítője a Világkrónika című képes melléklap, mely
eddigi rovatai mellett újévtől kezdve nagyobb elbeszéléseket és regényeket is fog közölni, s a mely hetiközlönynek ép ugy, mint a Képes Néplapnak ára félévre
csak i frt. Ugyanez iv tartalmazza a Magyarország
politikai, társadalmi és közgazdasági napilap, a mérsékelt ellenzék közlönyének s a Jogtudományi
Közlöny
szaklapnak előfizetési felhívását.

K Ü L Ö N F É L É K .
* Személyi hirek. Értesülésünk szerint, a marosköri unitárius kerület esperese, Farkas György lelkész,
közel félszázad óta viselt esperesi tisztéről lemondván, helyébe, nagy lelkesedéssel, 48 beadott szavazatból 39-el Kelemen Albert marosszentkirályi lelkész választatott esperessé. A választás, mely ekkép a kerület lelkészi karának legérdemesebb és legtiszteltebb tagjára esett, Filep
Albert tanfelügyelő, unit. egyházi gondnok elnöklete
alatt, nagy érdeklődéssel ment végbe. — A felsőszabolcsi ref. egyházmegye absolut szavazat-többséggel
egyházkerületi képviselővé Gonda Balázs berceli, egyházmegyei tanácsbiróvá Szabó Ferenc pazonyi, egyházmegyei tanügyi bizottsági elnökké Buzik Zsigmond dögei
lelkipásztort választotta meg. Az aljegyzői állásra átalános többséget senki sem nyervén, a még legtöbb
szavazatot nyert Nagyváthy Ferenc, Andrási Kálmán
és Horváth József lelkészekre ujabb szavazás fog megejtetn;. — Lapunknak írják, hogy Rohodon lelkészül
Takács Gyula, a felsőszabolcsi ref. esperes káplánja
választatott meg egyhangúlag. — Kunszt Károly, somorjai ág. h. ev. tanítóvá választatott. — Bafanidesz Bogyoszló lestyi, és Vladár Viktor szügyi ev. lelkész Nógrádmegye bizottsági tagjává választatott. — Lukács
Ödön ref. esperes Szabolcsmegye állandó és igazoló választmányába, Görömbei Péter pedig a megyei bizottmányba beválasztatott.
* A szegedi könyöradományok ügyében, Láng
Adolf pestmegyei ev. alesperes úrtól a szegedi kir. biztossághoz intezve a következő sorokat vettük : A
„Kirche* cimü, Badenben megjelenő protestáns egyházi
lap 13-ik számában következőket olvassuk: s Mi, fájdalom, csak 30 márkát küldhettünk (t. i. Szegedre), de
ezen igen kis adományért is vettünk az ottani mindkét
prot. papi hivatal és egyháztanács részéről annál szívélyesebb köszönetet, minél bizonyosabb az, hogy azon
milliókból, melyeket a könyörület Szegednek juttatott,

az illető gyülekezetek egyházi céljaira misem engedélyeztetett. Ha ezt Németország hitrokonai előre sejtik,
akkor adományaiknak egy részét minden bizonnyal az
illető két szegény gyülekezet részére határozták volna.®
Nekünk is tudomásunkra van, hogy a Szeged felsegélésére befolyt könyöradományokból mindeddig misem
adatott a szegedi két protestáns egyháznak. Pedig
hát, ha valaki szegény, ugy az ágostai és a helvét hitv.
evangyeliomi egyházak a szegényeknek legszegényebbjei.
Nincs egyházegyetemöknek milliókra menő vallásalapjok,
melyből hatalmas püspökök segélyezhetnék őket ; alig a
mindennapi, szűken szegett kenyér az, mely a két lelkésznek kijár. Es a mikor más felekezet rég kiépült már
a pusztító elem okozta bajokból, addig a két protestáns egyház a katastropha utáni második évben sem
merészel még sem építéshez fogni, sem a külső nyomorral karöltve járó egyházi belélet nyomorán enyhíteni.
Ha van nyomor, melyen könyörülni kell, ugy e két egyházé az. Kérjük a nmlt. kir. biztosságot, méltóztassék
a fentebbi hírlapi nyilatkozatot tudomásul venni és a
protestáns Németország s talan más prot. ország jóhiszemüleg s oly intentióval adott könyöradományaiból,
hogy azokból a két szegény prot. egyháznak is jutni
fog, minél jelentékenyebb segélyt megszavazni.
* Néhai Nagy László síremléke ügyében egy jelentés küldetett be hozzánk, mely szerint a kitűnő paedagogus síremlékére közadakozás utján 777 frt 91 kr.
folyt be. A síremlék, mely a kerepesi uti temetőben
mindszent napjára felállíttatott, trachyt alapzaton nyugvó
11V2 l a b magas, finom, bajor syenitből való hatalmas
pyramis ; felirata a felső oszlopon : »Nagy László, 1816
— 1875.*, a középsőn: „A kitűnő paedagogusnak, tisztelői és barátai.* A sírhalmot trachyt alapon aranyozott
ércrácsozat szegélyezi.
* A »Sopron;< legközelebbi számában a következőket írja :
„Válasz a Prot. Egyh. és Isk. Lapnak. E lap december 11-én
kiadott számában a következőket olvassuk : „Sopronból a következő
sorokat vettük. A helybeli róm. kath. városi pap káplánja, főnöke
jóváhagyásával, egy evang. apának kath. nejétől született fiúgyermekét megkeresztelte s az illető adatokat az illetékes evang. lelkészi hivatalnak, anyakönyvezés végett, ki nem adta. Az eset feljelentetvén a
minisztériumnak, ez megbízta a kir. államügyészt, mint közvádlót, a törvényt sértő pap elleni keresetnek az uj büntető törvény alapján leendő
megindítására. Póda apát s városi pap egy német nyelvű emlékiratot
bocsátott közre, mely tegnap a jSopron 8 hasábjain magyar nyelven
is napvilágot látott. Egy sophismák tekintetében párját ritkító irat,
melynek, ugy látszik, célja volt, közvéleményt csinálni. Ajánlom ez iratot
mindazoknak figyelmébe, kik figyelemmel kisérik a papságnak állását
szemben az uj törvénynyel. Hogy a s Sopron (< szerkesztője ezt lapjába felvette s közölte a bírósági tárgyalást megelőzőleg, az mindenesetre e lapnak sajátságos jelleget ad. A járásbíróság a városi
papot, káplánját is 50—50 frt. pénzbirságra Ítélte. Ugy az elitéltek, mint a kir. ügyész bejelentették a felebbezést. * Mindenekelőtt óvást teszünk ama állítása ellen, hogy lapunknak ama körülmény, miszerint Póda lír emlékiratát közöltük, sajátságos (jobban
mondva kath. hitfelekezetiij jelleget ad. Ez emlékirat egy nappal előbb
magyar és német nyelven, tehát nem csupán német nyelven, közkézen
forgott városunkban, és minthogy ez ügy oly fontos érdekli volt, hír-

lapirói kötelességünknek tettünk csak eleget, midőn azt közöltük. Mi
sem kath. sem prot. jellegű lap nem vagyunk és bátran állithatjuk,
hogy mindig megőriztük e tekintetben pártatlanságunkat, sőt hozzá te'
hetjük, hogy kritikánkat sem kath. sem prot. ügy vagy személy nem
kerülte el, midőn arra magunkat hivatottnak éreztük. Ezzel végeztünk
volna az emiitett lappal ; azonban szükséges még, hogy hamis hirét és
tudósítását is helyre igazitsuk. Nem igaz, hogy a minisztériumnál
jelentetett föl ama hires eset, és nem igaz, hogy azmegbiztaaz ügyészt
vádjának előterjesztésére. Az esetet Kolbenheyer ev. lelkész ur jelentette föl, mint ez a fővárosban megjelenő „Pester Lloyd" és „Ellenőr*
napi lapokban már e hó 7-dike körül közöltetett és az itteni lapok is
jelentették, mely állításokat, ha azok valók nem lettek volna, Kolbenheyer ur bizonyára megcáfolja, mit azonban mai napig sem tett. Följelentette pedig a kir. ügyészségnél Sopronban és nem a minisztériumnál, és e följelentés folytán járt el a kir. ügyészség és nem a miniszter utasítása folytán. Ezt Sopronban mindenki tudja, csak a nevezett
lap tudósítója nem, mi bizonyára az ő igazmondóságát tünteti fel sajátságos színben. Az emiitett lap érdemes szerkesztőjét tehát fölkérjük,
hogy nevezett közleményét az igazságnak megfelelőleg rektifikálja.«

Eddig a „Sopron.® Ami az ügy érdemét illeti,
arra nézve közleményünket egyáltalában nincs okunk
rektifikálni. A dolog ugy áll, hogy vagy a mi, különben teljesen szavahihető levelezőnk tévedt, vagy a „Sopron® szerkesztője nincs jól értesülve a dologról. Hogy
kívánhatja tehát tőlünk a „Sopron® szerkesztője, hogy
mi, a kik a tény felől közvetlenül meggyőződést nem
szerezhettünk magunknak, az ő szavára egyszerűen revokáljuk levelezőnk állításait f Egyébiránt arra nézve,
ugy látszik, nincs semmi kétség, hogy a soproni kath.
papon a járásbíróság annak rendje és módja szerint elverte a port. Hogy aztán a miniszter meghagyása folytán lépett-e fel a kir. ügyész vagy proprio motu,
ezt szintén érdekes lenne ugyan biztosan tudni ; de
akár igy, akár amúgy esett meg az eset, a fő az, hogy
megesett. Ha a miniszter adta a kir. ügyésznek a vádeljárás megindítására az utasítást : akkor abból azt a
tanulságot vonhatjuk le magunknak, hogy a miniszter tárgyilagosan őrködik a törvény felett és semmiféle felekezetnek nem kedvez, ha törvénysértések megtorlásáról van szó.
S ez reánk, protestánsokra nézve nemcsak érdekes, de
megnyugtató is. Másrészről azonban, ha csakugyan így
történt a törvénysértő kath. plébános megfenyitése :
arra a kevésbé megnyugtató következtetésre is jutunk,
hogy egyházi hivatalnokaink nincsenek teljesen tisztában
a hatóságok illetékességével. Mert váljon akkor, a
tnikor a soproni ev. lelkész egy kihágást akart megfenyíttetni, tehát amikor tisztán birói functiókat szándékozott igénybe venni: miért kellett egy kormányzati közeghez, a minisztériumhoz fordulnia ? Hiszen a minisztérium igazságot úgysem szolgáltat. Ebből a szempontból tehát egyáltalában nem bánnók, ha a „Sopronnak® lenne igaza. Hanem ami már a „Sopron®
védekezését illeti a Póda emlékiratának közlésére vonatkozólag, ezt alaposnak teljességgel nem ismerhetjük el. Hogy a Póda emlékirata közkézen forgott, ez
még nem jogosította fel a „Sopront® arra, hogy amaz
emlékiratot ő is közzé tegye. Póda bizonyosan azért
készítette ezt az emlékiratot, hogy ily módon informálja
a bíróságot, mely ügyében dönteni fog. Ez ellen nincs

is semmi kifogásunk. Mindenki ugy védi magát, ahogy
tudja. De — már engedelmet kérünk — az a lap, mely
rendes rovatai keretében — mert a nyilt térben tücsköt
bogarat kiadhat — egy magán informátiónak helyet
ad akkor, amikor az informáló vádlott ügye birói tárgyalás alatt áll, — az a lap vagy nincs tisztában a sajtó kötelességeivel vagy bizonyos érdekek
szolgálatában áll, melyeknek kedveért akarva, nem
akarva, túl kell magát tennie a sajtó rendszabályain.
E közt az alternatíva közt kell választania a „Sopronnak a jelen esetben. Reputatiójának mindenesetre jobban fog használni, ha szánva-bánva elismeri, hogy tévedett. Akkor aztán mi is a legnagyobb készséggel
konstatáljuk, hogy a „Sopron® sem a katholikus, sem a
protestáns érdekeknek nem kedvez, hanem teljesen tárgyilagosan, vagyis ugy viseli magát, amint egy, különböző felelcezetbeliek által lakott vidék orgánumához illik.
* Mészáros Sámuel óbudai ref. lelkész, Cselka
Nándor óbudai plébánost a vallás szabad gyakorlása elleni kihágás miatt fenyítő perbe fogta, mely
f. hó 23-án volt tárgyalandó a fővárosi I—III. kerii
leti járásbíróság előtt. A tényállás az, hogy Cselka
Nándor a róm. kath.
hitvallás szertartásai szerint
keresztségben részesítette a vegyes házasságban született Eichinger Máriát, kinek pedig anyja protestáns.
A tárgyalásról Mészáros Sámuel úr, lapunk bezártakor
a következőkben tudósít bennünket: A tárgyalásra a
szülők s keresztszülők nem jelenvén meg, a királyi
ügyész, mivel ezeknek kihallgattatását mulhatlanul szükségesnek tartja, a tárgyalást elnapolni kérte. Védő ügyész
kívánságára azonban a tárgyalás megkezdetett. Elsőnek
lett kihallgatva vádlott Cselka Nándor, ki a következő
vallomást tevé: „Elismeri, hogy a keresztelés megtörtént, azonban sem ő, sem káplánja nem birtak tudomással a szülött református voltáról, de ha tudomásuk
lett volna is, végrehajtják a keresztelést, mert nekik mint
keresztyén papoknak urbi et orbi szabad keresztelni a
keresztyéneket, bármely vallásfelekezethez tartozzanak
is.® Ekkor a biró e kérdést intézé vádlotthoz: hát az
anyakönyvezésre mi véleményben van vádlott ? O erre :
„az anyakönyvezés semmi egyéb, mint a keresztségi actus
megörökítése*. A káplán hasonló értelemben nyilatkozott. Szintén elmondta, hogy ő megkérdezte az illető
keresztszülőket : róm. kath. vallásuak-e a szülők? mire a
válasz igen volt. A biró e kérdést intézé hozzá: hát
ha azt mondták volna az illetők, hogy az anya reformáta, mit tett volna akkor tisztelendőséged ? a káplán :
akkor jóakarólag figyelmeztettem volna őket, hogy
vigyék a református paphoz ; de ha kijelentették volna
a bába és a keresztszülők,
hogy általunk kivánják megkereszteltetni:
akkor kötelességszerüleg
megkereszteltem
volna. Eddig terjedt a tárgyalás. Ekkor a királyi ügyész
kijelenté, hogy határozottan követeli a tanuk kihallgattatását, mert azok vallomásából akarja megérteni, ha
igazán azt mondták-e, hogy a szülők kath likusok.
E felszólalásra a tárgyalás abba maradt s ujabb tárgya-

lási határnap tűzetik ki, a mikor a tanuk 10 frt büntetéssel fenyíttetnek meg nem jelenés esetére s ha ez
sem lesz elég, elővezettetésök rendeltetik el. Még csak
annyit említek meg, hogy a védő úr hívatlanul — jónak látta indítványozni, hogy engemet a biróság mint
alaptalanul rágalmazót (?) érdememhez képest fenyítsen
meg s marasztaljon el 52 forint perköltségben.
* Katholikus jeremiád az uj büntető törvény felett. A „Religio* az uj büntető törvény 53. §-sával
zemben azon kérdést veti fel, váljon ezen §. azon egyik
titkos intentiójan kivül, melyet elért, t. i. a kathol. papság üldöztetését, — elérte, vagy elérheti-e másik
titkos intentióját, t. i. a protestánsok gyarapodásai vagy
sem, és így e szempontból is, érdemes volt-e ama §
altal a vallási békét megháborítani ? A kérdésre szeretetreméltó kollégánk természetesen nemmel felel, épületes utasításokat adván, csak úgy a sorok közt, de még
a nehezebb felfogásúak által is érthetőleg arra nézve,
hogy miképen lehet és kell a törvényt kijátszani. Agyafúrt okoskodását nyomon nem követjük. Nem szándékozunk ezúttal képtelen állitasait cáfolgatni. Hanem amire
felhívjuk olvasóink figyelmét, az, hogy laptársunk az uj
büntető törvény megalkotásában is a katholikusok üldöztetését s a protestánsok cirogatását látja. Ha már
ennyire neki van keseredve a „Religio® : kár, hogy
egylélegzetre azt is meg nem kérdi a törvényhozástól,
hogy miért bünteti csak a rosz embert, miért nem bünteti a iót is. Ez lenne az igazság. Hogy a büntető tör-
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633.
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131. 165. 197. 232. 259. 355. 385. 425. 459.
A lelkészi fizetések minimuma. Komjáti Gedeon. 1245.

A magyarhoni ág. ev. egyház kérvénye. 565.
A magyarhoni helv. hitv. egyház kérvénye.
B.

Vay Miklós.

A magyar

533.

prot. egyháztörténelmi

társulat

kérdéséhez. Görambei Péter. 32 ].

A materialismus ellen kell küzdeni. Thomay
József. 793.
A m a »vallás-szabadságról«. Weber Samu. 827.

A prot. egyház és a nazarénusok. Kun Pál. 4G3.
A prot. lelkész hivatalánál fogva reformátor.
Kolbenheyer Albert.

1309.

A ref. egyház conventje. Farkas József. 1209.
A reformatió emléknapján. J. 1403.
A szavazatok többségének hatalma egyház u n k b a n . Révész Ifnre. 1277.
A törvény. Sánika Károly.
1565.

Samu.

1284. *

Az uj egyetemek kérdéséhez .Ambuláns

1113

* Gyászhir. Felsőbaranyából vett értesülésünk szerint, Goddny István, zalátai ref. lelkész, f. hó 12-én esti
8 órakor 78 éves korában elhunyt. Temetése e hó 15-én
ment végbe. Béke hamvaira !*)

*) Bővebb necrologot kérünk.
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Czékus István megnyitó beszéde. 1081.
Dunántuli ref. e. kerület kérvénye. Pap Gábor,
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Egy év története. Ballagi Mór. 1. 33.
Egyháztörténelmi irodalmunk ügyéhez. Révész
Imre. 390.

i /

Reflexiók. Bierbrunner

Gusztáv.

761.

Résen legyünk! Ambuláns. 1145.
Sub rosa. Bierbrunner

Gusztáv.

1595.

Szervezzünk prot. papi és tanári nyugdíjintézetet. Jezsovics Pál. 665.
Tiszáninneni ref. e. kerület kérvénye. 605. 637.

Egy vallásügyi sérelem. Bikky Ferenc. 1Í99.
Fabiny Theophil székfoglaló beszéde. 1343.
Felelet az »Egy vallásügyi sérelem* cimü
cikkre. Ballagi Mór. 1501.
Gymnasiumaink és a német nyelv. Ballagi
Mór. 921.
Házasságügyi zűrzavar. Viski K. Bálint. 1 107.

V a l a h á r a mégis. Könyves Tóth Kálmán. 497.
Via dura. Bierbrunner Gusztáv. 857. 889. 953.

Hol a b a j ? Laicus. 161.
Hol a b a j ? Péterfi Dénes. 129.
Hol a n a g y o b b b a j ? Somogyi Géza. 193.

i^gymíT. és reáloktatási törv. a közokt bizottság előtt. 609.
A gymn. és reáloktatásról szóló törvény-

Iskolaügyünk és a képviselőház. Ballagi Mór.
493.
Iskolaügyünk és a kormány. Ballagi Mór. {'• 2.
Korlátlan szabadválasztás. Édes Ábrahám. 697.
Körlevél a dunamelléki ref. lelkészekhez.
Török Pál.

1435.

Minden dolognak csak a kezdete nehéz. Édes
Abrahátn.

A vallás és iskola. Somogyi Géza. 289. 327.
Az álláspont dönt. Bierbnmner Gusztáv. 22-j.
Az erdélyi ág. ev. egyház kérvénye. 573.
Az orthodoxia terjedésének okairól. Sas János.
65. 1177. 1374.
Az uj büntető törvény és a vallásügy. Weber.

vény a katholikusokat üldözőbe veszi, erről maguk a
katholikusok tehetnek. Ne sértsék minden lépten-nyomon
más felekezetek jogait: akkor aztan kettőt teszünk egy
ellen, hogy még csak eszükbe se jut, hogy büntető
törvény is van a világon. De ha reverzálisokat szedegetnek ; ha — á la Póda et Consortes — másnak az aklából lopkodják a juhokat; ha a szerzetesi csuhától megvált köztiszteletben álló férfiak gyermekeire tetszik nekik a törvénytelenség bélyegét rásütni; egyszóval ha az
egyedülüdvözítő egyház érdekeit mások jogainak sárba
tiprásával vélik képviselhetni : ám panaszkodjanak az
üldöztetés felett; sorsukat épen ugy megérdemlik, mint
tolvaj a tömlöcöt. Hogy nekünk protestánsoknak, egyházunk érdekeiről más fogalmaink vannak: ez mindenesetre szerencse ránk nézve, mert így meg vagyunk
kiméivé a törvény üldözéseitől. Ha a „Religio* ezt
irigyli tőlünk : ne izgassa olvasóit a törvény megsértésére, hanem jobb lesz, ha azt tanácsolja nekik, hogy kövessék a mi példánkat. Akkor aztán a cirógatásban nekik ép annyi részök lesz, mint amennyi részünk van abban állítólag mi nekünk.
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1567.
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Pesti ref e. m. véleményes jelentése. 549. 586.
Pestmegyei ev. papi értekezlet IX. gyűléséről.
Láng

Adolf.

778.

Protestáns missió Zemplénmegye felvidékén
Böszörményi

Károly.

1611.

Pusztulunk, veszünk. Nagy Sándor. 17.
Signatura temporis. 784.
Soproni alsó ev. esperesség lelkészi értekezlete

Czuppon Sándor.

751.

Superintendensi egyházlátogatás. Török József.
1199.
Szatmári ref. e. m. gyűlése. Kalós Péter. 516.
589.
Szegényalap.

IVeber Samu.

721

Személyes ügyben. Orémus. 618.
Szepességből.

IVeber Samu.

974.

Szövetkezzünk az aszódi ev. gymnasium segélyzésére. Láng

Adolf.

Ödön.

1421.

Tiszai ág. h. ev. superint. évi jelentése. 1163.
1191.
Tiszáninneni ref. e. ker. nyári közgyűlésé.
Mitrovics

Albert.

813.

VI. Régiségek.
A böhönyei ref. egyház története. Barakonyi
Kristóf.

1550.

Gyula. 931. 969."

Szentmiklóssy

VII. Külföldi egyház és iskola.
A franciaországi események. 1492.
A franciaországi legújabb eseményekről. 1522.
A G. Adolf-egylet 34-ik nagygyűlése. Láng
Adolf. 1518." 1555. 1583. lösO.
A Hase-jubilaeum alkalmából. Sztehló József.
1303.
A moldva-oláh missió köréből. Láng Károly.
A monte-cassinoi zárda. Ballagi Aladár. 881.
A párizsi synodusról. Király Pál. 149.
A p r ó s á g o k . Hetesy

Vidor.

122. 244. 343. 524.

786. 852. 1043. 1335. 1523.
A protestantismus ujabb terjedése Amerikában. 88.
A skót szabad egyház köréből. Fa István. 1457.
A vasárnapi iskolák jubilaeuma Londonban.
Varga Dénes. 939. 977. 1006.

Egy antiklerikalis liga tervezete. 120.
Francia lapokból. K. P. 1429.
Innen-amonnan. 23.
Külföldi levelek : Az oberammergaui passió.
Mokos Gyula.

1333.

L a n g - a l a p i t v á n y . Ermel

Gyula

942.

Londoni levél az elmúlt pünkösdről. Krupecz
Lstván. 75-:!.
Missiói képek Németországból. Krupecz István.
625.
Németországi egyházi ügyek. Hetesy Vidor. 307.
Püspöki látogatás az andrásfalvi ref. egyházb a n . Tomka

Károly.

1366. 1398.

Tiszáninneni ref. e. k. tavaszi közgyűlése.
Mitrovics

Gyula.

655.

Tiszántúli ref. e. ker. nyári közgyűlése. 971.
Tiszántúli ref e. ker. tavaszi közgyűlése.
Bagi A. 5 f 3 . 582.

Tolna-baranya-somogyi ág h. ev. megye közgyűlése. Poór József

1131. 1194.

j/f/,/

a a /'/i

VIII. Irodalom.
Állandó rovat minden számban. A nagyobb
közlemények:
Balaton-füredi szeretetház értesítője. 1589.
Bászel Aurél: Theokritos idylljei. l49i.

: 3Z)r. IBa-lla.g'i 2s/£or.
'in "fl** " ' •• -

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos

Boross Mihály: Gyászlapok a magyar szaba j
ságharc történetéből. 1044.
Cinke István: Kiáltó szó prot. leánynevelő !
sünk érdekében. 452.
Egner Adolf: Tátrai emlék. Dr. Emericy Gézu
755.
Führer Ignác: Magyartalanságok betűrendben. 1135.
Garzó Gvula: Gyakorlati bibliamagyarázatok.
1559.
Kohn Sámuel: Mit tegyünk az ellenünk intézett támadásokkal szemben? 1272.
Kozma Ferenc: A székelyföld. 246.
Philosophiai irók tára. 1525.
Somogyi Géza: A nőkérdés. 102.
Vallás- és közokt. ministerium 8-dik jelentése. 344.

Adatok Kömlei János életéhez Peterdy Károly.
373.
IX. Különfélék.
A fülöpszállási ref. egyház jegyzőkönyvéből.
Állandó rovat minden számban A nagyobi.
9:í7.
közlemények :
A hugenotta zsoltárkönyv eredete. Hetesy Vidor. *
Balassa-alapitvány. 126.
A magyar prot. egyháztörténelem megírásáBékési ág ev esperesség közgyűlése. 946.
hoz. IVeber Samu. 19.
Benedek László temetése. 285.
A szepes-sárosi ev agenda 165C-ból. Hörk
Deák-alapitvány Nagy-Kőrösön. 284.
József. 86. 118.
Énekszerzők életrajza. Kálmán Farkas. 5q 878.— Debreceni akadémia tanrendje. 4o5.
Debreceni egyetem és a Magyar Állam. 1075.
Észrevételek Szentmiklósy Sámuel ur »ViszDebreceni ref. egyh. m. őszi közgyűlése 1371
h a n g « - j á r a . Szentkuthy Károly. 417.
Egyháztörténelmünk érdekében. 318.
Helyreigazítás. Kiss Kálmán. 306.
Ember Károly két biharmegyei községről. 1403.
Jeltelen sirok. Szentkuthy Károly. 215.238.278.
Felhívás Mihályi munkáinak kiadására. 1243.
Jogfosztás és korlátolt vallásszabadság. IVeber Francia ultramontánok. 5'_7.
Samu. 849.
Halottak napja prot egyházunkban. 1462 1498.
Róth-Teleky Johanna-alapítvány. IVeber Samu. Haubner Máté necrologja. 1242. 1274.
1489.
Iskolai takarékpénztárak 1561.
Pécsi Simon bibliafordítása 1634-ből. Konc
Jogakadémiáink. 981. 1137.
József
368.
Kecskeméti ref. egyházmegyéből. 285.
Pro aris et focis. Kálmán Farkas. 1674.
Kérelem a prot. egyh megyék elnökségeihez.
Sinai Miklós püspök levele. Görömbei Péter. 1396.
Farkas József. 486
Tételek azok számára, kik Krisztus evangéKultur-harc. 221.
liumát prédikálják. Hörk József. 1427. 145P.
Legatiók és supplicatiók 137?.
Töredékek a magyar ref. énektörténelemből.
Lengyel ifjak fogadtatása Sárospatakon 14 _
Kálmán Farkas.
21.
Eperjesen 14'»1.
Viszhang a jeltelen sírokból. SzentmiklósySámuel.
Még néhány szó Szentkuthy Károly url.
340.

Tiroli protestánsok. Viator. 1133.

818.

Tarczy-ünnep. Kis Gábor. 1483. 1517.
Templomszentelési ünnepély. P. J. S17.
Testvéri szó a tiszántúli e k. kormányzó
testületéhez. Lukács

688.

Viszonválasz Fülöpp György urnák. Benedek
Ede. 117.

R.-Kereszturon.

1035.

Sándor.

Válasz gr. Lónyay Béla urnák. Seregély György.
1581.
Válasz Margócsy József urnák. Láng Adolf.877.
Veszprémmegyei ág. h. ev. esperesség köz-

1237.

Három conventi ügyben. 652.
Hat sz. k. városi esperesség gyűlése. Hörk
József.

414.

gyűlése. Kolbenheyer

Felvilágosítás a tekeházi egyház ügyében.
Doktor János.

411. Szabó Albert.

Ungi ref. e. m tavaszi közgyűlése Ungi. 275.
Uss, de h a l l g a s s meg. Körmendy

Felső-szabolcsi ref. e. m. őszi gyűlése Görömbei Péter.

Ujabb vallás-sérelem. Sólyom Lajos. 16Í3.
Ungi e.m tavaszi közgyűléséről. Urbán Mihály.

Sámuel.

560

Mészáros Sámuel pere. 16S2.
Miskolci papválasztás. 630.
Nagy-gerezsdi ev. gyülekezet. 1432.
Nagy-sajói ref. káptalan. 593
Nők érettségi vizsgálata. 1011.
Orgonaszentelés Pakson. Széki Elemér. 59
Orsz prot árvaegylet közgyűlése. 421.
Pápai ref egyház köréből. 914. 1107.
»Religio«. 27.
Sárospataki akadémia tanrendje. 219.
Sárospataki gymnasiumi tantervjavaslat. P
A »Sopron«-nak. 1680.
Theologiai intézetek tantárgyai. 1433.
Tiszai ág. h ev. kerület közgyűlése. 1106.
Tiszáninneni ref. superintendentia őszi köz
gyűlése. 13U5.
Vigil Cinkének. 153.

X. Necrologok.
Berzsenyi Miklós. Farkas Geyza. 1012.
Csabai Pál. Egy sajóvölgyi ref. pap. 947.
Haberern Jonathán. Borongó Adorján. 488
Hoznék Náthán Balthazár Antal. 251.
Kiss Adolf. S . . . \\ 378.
Kiss Bálint. Kajati Mihály. 1654
Kiss Ignác Bajkay Ambrus 156.
Kovács Mózes. Kalós Péter 790.
Nagy János. Juridikus. 631.
Nagy Zsigmond. —r. 822
Nemes Benjámin Kiss Lajos 187.
Pallay István. Görömbei Péter 315.
Pápay János Varga Lajos. 1276.
Perei János. Pap Sándor. 532.
Pólya József. Maróti Akos 253.
Sipos János. 1463.
Urházi Lajos a. 1306
Valami a multak emlékeiből. Varga Lajos. 1276
Vörös Benő 93
Zvarinyi Lajos Kármán József. 1340.
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